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1 Abstrakt 

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zpětné vazby v procesu řízení  

a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Mým 

cílem bylo ozřejmit a porozumět zpětnovazebnímu procesu mezi podřízeným a nadřízeným, 

konkrétně mezi všeobecnými sestrami / ošetřovateli a staničními sestrami. Jako vedlejší 

záměr jsem si stanovila odhalit potenciální oblasti rozvoje manažerských kompetencí  

a navrhnout případná řešení, která by přispěla k efektivnímu řízení pracovního výkonu 

pomocí zpětné vazby. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. 

V teoretické části začínám s vymezením pojmu zpětné vazby a dále představuji témata: 

zpětná vazba v sociální komunikaci, zpětná vazba v procesu řízení pracovního výkonu  

a výkonnou motivaci. V empirické části prezentuji výzkum s použitím kvalitativní 

metodologie, kde umožňuji čtenáři nahlédnout do uvedené problematiky z pohledu 

podřízených (všeobecných sester / ošetřovatelů) a nadřízených (staničních sester).  

 

Klíčová slova: zpětná vazba, sociální komunikace, pracovní výkon, nelékařský 

zdravotnický personál, všeobecná sestra, ošetřovatel, zdravotnictví, ošetřovatelství, 

výkonová motivace. 
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2 Abstract 

 

In my dissertation, I discuss the problematic of feedback in a leadership of medical 

non-doctor personnel and in directing its working performance. My aim was to comprehend 

and elucidate the process of feedback between superior and subordinate personnel, 

specifically between bedside nurses/assistive personnel and a charge nurse. As a secondary 

objective, I decided to investigate potential areas for improvement in leading management 

and to suggest possible advancements, which could contribute to more effective directing of 

work performance through the use of feedback. The dissertation is divided into two parts, 

theoretical and empirical. In the first theoretical part, I begin with defining the meaning of 

feedback. Following, I introduce topics that include: feedback in social communication, 

feedback in the process of directing work performance and work motivation. In the second 

empirical part, I present research conducted with the use of qualitative methodology, where 

the reader can view the discussed problematic from the perspective of subordinate (bedside 

nurses/assistive personnel) and superior (charge nurses) personnel.  

 

Key words: feedback, social communication, work performance, medical non-doctor 

personnel, bedside nurse, assistive personnel, healthcare, nursing, work motivation 
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3 Úvod 

 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku zpětné vazby v procesu 

řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. 

K této volbě mě přivedl můj zájem o interpersonální vztahy a sociální komunikaci. 

Zpětná vazba se tak bez pochyby v obojím odráží, protože je součástí každodenní 

komunikace nejenom v osobním či rodinném životě, ale i v pracovním životě, kde plní 

nezastupitelnou úlohu v procesu řízení a vedení pracovního týmu. Způsob, jakým je zpětná 

vazba podávána a přijímána, ovlivňuje kvalitu pracovního výkonu. Efektivní zpětná vazba 

vytváří příznivé pracovní podmínky, které jsou tolik žádoucí pro výkonovou motivaci 

každého pracovníka týmu. 

Významnou roli v procesu řízení pracovního výkonu mají manažeři první linie. Jejich 

znalosti a dovednosti v poskytování efektivní zpětné vazby můžou negativně či pozitivně 

ovlivnit kvalitu pracovního výkonu u jednotlivců i týmů a tím přispět k výkonnosti celé 

organizace. Zpětnou vazbu by měl manažer umět podat jak v situacích, kdy je s pracovním 

výkonem svého podřízeného spokojen, tak v situacích, kdy je nespokojen. Pilařová uvádí, 

že neposkytne-li manažer svému podřízenému zpětnou vazbu, může se podřízený domnívat, 

že svou práci vykonává dobře, anebo že manažer nemá zájem o jeho práci (Pilařová, 2016). 

Podávání zpětné vazby patří mezi nejdůležitější manažerské činnosti a má klíčovou 

roli v procesu řízení pracovního výkonu (Armstrong, 2011). „Většině z nás tato činnost 

působí potíže“ píše Prukner ve své e-knize Manažerské dovednosti (Prukner, [online]). 

Takto se k problematice obtížného podávání a přijímání zpětné vazby vyjadřuje řada autorů 

zabývajících se managementem a leadershipem. Armstrong řadí podávání zpětné vazby mezi 

nejobtížnější úkoly v procesu řízení pracovního výkonu (Armstrong, 2011). 

V době, kdy se zdravotnické prostředí potýká s nedostatkem nelékařského 

zdravotnického personálu a s nízkým finančním ohodnocením jeho práce, považuji 

za obzvlášť důležité věnovat se problematice zpětnovazebního procesu mezi nadřízeným  

a podřízeným. Vnímám, že této manažerské kompetenci je ve zdravotnictví věnována nízká 

pozornost. Svůj pohled opírám o své zkušenosti a znalosti s přijímáním a poskytováním 

zpětné vazby jako staniční sestra. Zásadní problém spatřuji v podávání a přijímání negativní 

zpětné vazby. Pro mne samotnou je velmi nepříjemné přijímat nepodloženou negativní 

zpětnou vazbu či kritiku, která vychází pouze z domněnek daného poskytovatele. Podávání 

zpětné vazby k výkonu a ke kvalitě práce ale také není vůbec jednoduché. Zvláště pro toho, 

kdo se dostává do vedoucí funkce bez předchozích zkušeností a znalostí v personálním 
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řízení. Pokud není k dispozici mentor či supervizor, který by poskytl odborné rady v případě 

nesnází s řízením či vedením podřízených pracovníků, trvá poměrně dlouho, než manažer 

získá potřebné dovednosti a znalosti a rozvine své schopnosti pro efektivní vedení a řízení 

svých podřízených pomocí zpětné vazby. 

V neposlední řadě musím konstatovat, že jako účastník řídícího procesu nelékařského 

zdravotnického personálu, jsem až po několika letech pochopila, že podřízení v současné 

době vyžadují úplně odlišný způsob vedení a řízení, než bylo v dobách minulých. V dnešní 

době nelze v manažerské komunikaci uplatňovat metody direktivního přístupu. Pro dnešní 

dobu je zcela zásadní pracovat se zpětnou vazbou v procesu řízení pracovního výkonu. 

Mallya uvádí, že „dnes nastupuje nový trend, a to vzájemný dialog. Pro zaměstnance je 

důležité, aby měli zpětnou vazbu, aby věděli, že o ně má zaměstnavatel zájem. Umět 

pochválit dobré výsledky je možná důležitější než vytknout nedostatky. Mnozí manažeři si 

dosud neosvojili nové formy komunikace a setrvávají ve starých způsobech…“ (Mallya, 

2007: 175). Direktivní manažerský přístup ale tento zmíněný koncept zpětné vazby 

neumožňuje. 

Výše uvedené téma a důvody mě přivedly k myšlence věnovat se problematice 

zpětnovazebního procesu mezi nadřízeným a podřízeným. Ve své diplomové práci se věnuji 

ozřejmění procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho 

pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. Svou pozornost zaměřuji na staniční sestry jako 

nadřízené a všeobecné sestry či ošetřovatele pracující bez odborného dohledu jako 

podřízené. Jejich reálný osobitý pohled na zpětnovazební proces je zpracován v empirické 

části. Výsledky šetření mi umožnily odkrýt potenciální oblasti rozvoje manažerských 

kompetencí a navrhnout řešení, která by přispěla k efektivnímu řízení pracovního výkonu 

pomocí zpětné vazby. 

Diplomová práce je členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části 

začínám s vymezením pojmu zpětné vazby pro potřeby řízení pracovního výkonu a dále 

pokračuji tématy: zpětná vazba v sociální komunikaci, zpětná vazba v procesu řízení  

a vedení lidí a výkonnou motivací. Své poznatky opírám o literární zdroje prostudované 

k tomuto tématu a praktické zkušenosti, jež jsem získala desetiletým řízením a vedením 

ošetřovatelského týmu. V empirické části představuji výsledky vlastního kvalitativního 

výzkumu, pomocí kterého jsem hledala odpověď na základní výzkumnou otázku: Jakou roli 

sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického 

personálu a řízení jeho pracovního výkonu? 
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4 Teoretická část 

 

4.1 Vymezení pojmu zpětná vazba 

 

Zpětná vazba je součástí sociální interakce, která se uskutečňuje prostřednictvím 

komunikace. V podstatě se jedná o výměnu informací mezi jednou či více osobami v určitém 

sociálním prostředí. Jak tato výměna probíhá? Jak se ovlivňují účastníci sociální interakce? 

Co je smyslem sociální interakce? A jsou mnohé další otázky, které si můžeme klást 

v souvislosti s interakcí a komunikací. Na zpětnou vazbu můžeme nahlížet jako na 

prostředek sociální komunikace, jenž nám umožňuje vzájemné porozumění ve složitém 

interakčním procesu. Důraz zde kladu na pojem složitý interakční proces, neboť jeho 

výsledek závisí na řadě situačních faktorů. Zejména pak na sociálním prostředí, v kterém se 

jedinci nacházejí a zároveň na jedincích samotných. V tomto procesu zaujímá důležité místo 

zpětná vazba jako reakční činitel na vnější podněty a jako nástroj k dosažení úspěšné shody 

v obousměrné komunikaci. Dosud jsem používala pojem interakce, komunikace a zpětná 

vazba. Všechny tyto pojmy spolu úzce souvisí. Sociální interakce se neuskuteční bez 

komunikace a komunikace nebude úspěšná bez zpětné vazby a naopak. V dalších pasážích 

textu vymezuji pojem zpětné vazby z pohledu některých vybraných autorů. 

Pojem zpětná vazba se do komunikační teorie dostal z kybernetiky, která se zabývá 

problematikou vstupů a výstupů určitého systému. Kybernetika je „vědou o řízení  

a komunikaci v živých a neživých systémech“ (Wiener citován in Bobek, Peniška, 2008: 

77–78). „Řídícím a ovlivňujícím prvkem je zde informace“ (Bobek, Peniška, 2008: 78). 

Watzlawick a jeho kolegové opírají koncept zpětné vazby o to, že „mezilidské 

systémy… je možno vidět jako zpětnovazebné cykly, protože chování každého jednotlivce 

ovlivňuje každou další osobu a samo je ovlivňováno chováním všech ostatních“ 

(Watzlawick, Bavelasová, Jackson, 2011: 26). V těchto úvahách se zaměřují na chování jako 

na určitý způsob projevu komunikace a formulují jedno ze základních pravidel, že „nelze 

nekomunikovat“. Tento axiom blíže specifikují takto: „aktivita nebo neaktivita, slova či 

mlčení, vše má význam sdělení; ovlivňují druhé lidi a ti zase nemohou neodpovídat na 

komunikaci a sami rovněž komunikují“ (Watzlawick, Bavelasová, Jackson, 2011: 51–52). 

Z pohledu Plamínka je zpětná vazba pojata jako informace „o podaném výkonu 

z pohledu někoho dalšího, od které se očekává, že ovlivní výkon (budoucí)…“ (Plamínek, 

2014: 174). Další autor popisuje zpětnou vazbu „jako sdělenou informaci nebo jako proces 

pozorování činnosti nebo systému a shromažďování informací pro jejich vyhodnocení nebo 
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korekci… Jde tedy o komunikaci, během které je někomu sdělováno, jak působí na své okolí. 

Zpětná vazba pomáhá lidem upravovat jejich chování, aby mohli snáze dosahovat výsledků.“ 

(Prukner, [online]). A Armstrong popisuje zpětnou vazbu jako prostředek usměrňující 

efektivní chování pomocí konstruktivní, pozitivní a negativní zpětné vazby (Armstrong, 

2011: 121). 

V rétorice se pojmem zpětná vazba označuje „nonverbální a verbální sdělení osoby, 

která říká jiné osobě, jak působí na své okolí, jak se chová atd.“ (Allhoff,Dieter, Waltraud 

Allohoff, 2008: 137). Jedná se tak o nejúčinnější prostředek, jak v případě potřeby změnit 

své chování žádoucím směrem. K tomuto významu se shodně váže další výklad, který 

formuluje zpětnou vazbu jako „… informaci upozorňující na to, zda chování nějakého 

systému je nebo není na žádoucí cestě“ (Reitmayerová, Broumová, 2015: 9). 

Cílem podávání zpětné vazby je posílení či oslabení určitého chování jiného člověka. 

Pozitivní zpětnou vazbou posilujeme žádoucí chování, upozorňujeme na výsledky nebo 

zlepšení, a negativní zpětnou vazbou chceme naopak určité chování potlačit (Švec, 2007; 

Urban, 2013a). 

Zpětná vazba je mnohými autory vysvětlována jako informace upozorňující na 

žádoucí či nežádoucí chování. Poskytuje obraz jedinci o tom jak jeho jednání1 a chování2 

působí na druhého. Úloha zpětné vazby závisí na tom, čeho chce poskytovatel či odesílatel 

v komunikačním procesu dosáhnout. Podle Vymětala má hned několik funkcí, a to regulační, 

poznávací, sociální, podpůrnou a inspirující. Cílem zpětné vazby může být například to, zda 

nám jedinec porozuměl, zda akceptuje naše sdělení změnou svého chování, jestli potřebuje 

další informace pro svůj pracovní úkol či zda s námi jedinec souhlasí nebo nesouhlasí 

(Vymětal, 2008: 35). 

Je zřejmé, že zpětná vazba má nezastupitelné místo v procesu řízení a vedení 

nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Se 

zpětnovazebním procesem se setkáváme na každém kroku svého života v podobě verbálních 

či neverbálních signálů, které ovlivňují naše chování, postoje a životní hodnoty. Jedná se tak 

o sociální interakci jedince či skupiny lidí s určitým sociálním prostředím, které nám dává 

odpověď na to, jak na něj působíme a co pro něj znamená naše chování. K tomu, aby nám 

mohlo dát kladnou či zápornou odpověď je potřeba akce, která vyvolá reakci. V těchto 

úvahách je zpětná vazba reakcí na podnět (Šimková, Fichtner, 2007).  

                                                 
1„Jednání je záměrné chování založené na určité motivaci, měnící dosavadní stav či situaci“ (Hartl, 

Hartlová, 2000: 245). 

 
2„Chování je souhrn vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organizmu …“ (Hartl, Hartlová, 2000: 

211). 
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Zpětná vazba je součástí běžné komunikace, aniž bychom si to uvědomovali  

a plánovali. Například svým postojem, pohybem, úsměvem, mimikou, očním kontaktem 

říkáme druhé osobě, co si o ní myslíme. Tento fakt je potřeba si uvědomit, pokud se 

rozhodujeme pro podání efektivní zpětné vazby. V komunikaci převažuje neverbální složka 

nad verbální složkou. V odborné literatuře se uvádí, že 7 % tvoří věcný obsah sdělení (slova), 

38 % je náš způsob vyjadřování (modulace a intonace hlasu) a 55 % je neverbální projev 

(Šimková, Fichtner, 2007; Škrla, Škrlová, 2003).  

Zpětná vazba z hlediska této diplomové práce je pojata jako vědomá a verbální část 

komunikace, která má za cíl pomoci druhým zlepšit pracovní chování a výsledky. Její pomoc 

spočívá nejen ve zlepšení behaviorální stránky jedince, ale i v rozvoji kognitivní stránky  

a v ujasnění role každé ze stran ve zpětnovazebním procesu. Takto pojatá zpětná vazba se 

od běžné komunikace liší zejména svou specifickou rolí v komunikačním procesu. Nejde 

pouze o to, že spolu lidé hovoří, ale o to, že komunikace s cílenou zpětnou vazbou už 

vyžaduje určitá pravidla, která je potřeba respektovat, aby tato komunikace naplnila svůj 

účel v řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a tím i jeho pracovního 

výkonu. 

Souhrnně můžeme říct, že zpětná vazba v kontextu zdravotnictví-ošetřovatelství by 

měla být vědomou komunikací zlepšující pracovní výkon jedince či skupiny, měla by 

vytvářet příznivé pracovní podmínky, a to vše by mělo být odrazem kvalitní a bezpečné 

ošetřovatelské péče a neustále učící se organizace.  
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4.2 Zpětná vazba v sociální komunikaci 

 

V předešlé části jsem vymezila pojem zpětné vazby z pohledu vybraných autorů. 

Nešlo zde o úplný terminologický výčet tohoto pojmu a jeho historický vývoj, ale o uchopení 

zpětné vazby a jejího významu pro potřeby této diplomové práce.  

V následujícím textu se budu věnovat problematice sociální komunikace, protože 

zpětná vazba je důležitým článkem komunikačního procesu. Aby mohla plnit svou úlohu  

v managementu ošetřovatelství, je nutné si uvědomit některé komunikační zásady.  

Proces řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního 

výkonu je prostoupen komunikací a záleží na schopnostech sestry manažerky, jak dokáže 

pracovat s komunikací jako s nástrojem sociální interakce. Sestra-manažerka je garantem 

kvality informačních toků a správně vedená komunikace je základem jejího pracovního 

úspěchu (Hekelová, 2012). 

Hekelová uvádí, že „… o manažerském úspěchu člověka ve vedoucí pozici až ze 75–

80 % rozhoduje to, jak jedná a komunikuje s lidmi, jak je vede, motivuje, jak řeší složité  

a konfliktní situace a jak se rozhoduje. Zbývá tedy jen 20–25 % na odbornou složku.“ 

(Hekelová, 2012: 7). Tím Hekelová nechce podcenit odbornost sestry-manažerky, ale 

zdůraznit význam komunikace v řízení ošetřovatelského týmu.  

 

4.2.1 Sociální komunikace 

 

To, jak komunikujeme má zásadní vliv na utváření vztahů v sociálním prostředí,  

ve kterém se pohybujeme. Komunikace je pak prostředkem či nástrojem sociální interakce. 

Jak tedy definovat sociální komunikaci? Přesná definice komunikace, na které by se shodla 

řada autorů, neexistuje. Někteří, jak uvádí Vybíral, ji zužují na předávání informací, anebo 

naopak rozšiřují na vzájemný kontakt (Vybíral, 2005: 25–31). Vzhledem k tomu,  

že komunikace ale má hlubší význam, že nejde pouze o předávání informací a vzájemný 

kontakt, je potřeba na ni nahlížet z mnohých úhlů, aby nedocházelo k nedorozumění. Švec 

výstižně uvádí, že: „porozumění je základní a nutnou podmínkou pro efektivní komunikaci“, 

a k tomu dodává, že „rozumět neznamená souhlasit“ (Švec, 2007: 9). 
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Co ovlivňuje vzájemné porozumění? Než se rozhodneme pro komunikaci je potřeba si 

uvědomit několik základních pravidel komunikace. Jedním z nich je cíl naší komunikace. 

Komunikace má svůj účel nebo chceme-li smysl. Vybíral definuje sedm hlavních účelů 

lidského komunikování, které se mohou vzájemně překrývat nebo doplňovat (Vybíral, 2005: 

31–35):  

• „informativní (předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit…); 

• instruktážní (naučit, zasvětit, navést, dát radu…); 

• persuazivní (zmanipulovat, ovlivnit, získat někoho na svou stranu…); 

• vyjednávací nebo operativní (řešit a vyřešit, dospět k dohodě); 

• zábavný (rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit…); 

• kontaktní (užít si blízkosti, zastavení s někým, prožít si sebepotvrzení, pocit, 

že pro někoho má cenu se mnou mluvit…); 

• sebeprezentační (vyvolat dojem, zalíbit se, zastrašit…)“. 

 

Pokud už známe cíl naší komunikace, je vhodné se seznámit s komunikačním 

procesem. Uvnitř procesu dochází k vzájemné výměně informací mezi dvěma či více 

osobami. Na tuto výměnu působí řada faktorů, které svým způsobem ovlivňují obsah 

sděleného. Manažerská znalost komunikačního procesu může zásadním způsobem přispět  

k efektivnímu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby.  
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4.2.1.1 Komunikační proces 

 

Komunikační proces lze vývojově popsat prostřednictvím komunikačních modelů. 

V teorii komunikace jsou popisovány tři modely, a to lineární3, interpersonální4a transakční5. 

Pro ilustraci jsem si vybrala základní komunikační model, který vychází z transakčního 

modelu a který koresponduje s dnešním pohledem na komunikaci (Obr. 1). 

Tento model respektuje význam zpětné vazby v procesu komunikace a je vysvětlen 

DeVitem tak, že „ke komunikaci dochází tehdy, když vysíláme nebo přijímáme sdělení,  

a když připisujeme význam signálům od jiných osob. Interpersonální komunikace je vždy 

zkreslená šumem, vždy k ní dochází v nějakých souvislostech, vždy má nějaký účinek  

a obsahuje možnosti zpětné vazby“ (DeVito: 2001: 20). 

 

Obrázek 1. Základní komunikační model 

 

Zdroj: (DeVito: 2001:20; upraveno autorkou)  

 

                                                 
3 Lineární model je historicky pojat tak, že „když někdo mluvil, nenaslouchal, a když naslouchal, 

nemluvil“ (DeVito, 2001: 18). 

 
4 Pozdější interakční model vycházel z názoru, že „… mluvčí a posluchač současně střídají pozice 

mluvčího a posluchače“. V tomto modelu bylo mluvení a naslouchání považováno „za oddělené akce, které se 

nepřekrývají a které tatáž osoba neprovozuje současně“ (DeVito, 2001: 18). 

 
5 Transakční model „… považuje každou osobu za mluvčího i posluchače zároveň, za současně 

komunikujícího a přijímajícího sdělení“ (Barnlund, Watzlavick citováni in DeVito, 2001: 19). 
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Výše zobrazené schéma interpersonální komunikace mezi dvěma osobami (mluvčí/ 

posluchač) vychází z následujících předpokladů: každá osoba se chová a jedná na základě 

svých dosavadních zkušeností, ustálených postojů a návyků (oblast zkušeností), jež 

uplatňuje v podobných situacích dneška; osoby nekomunikují ve vzduchoprázdnu, ale 

v sociálním prostředí, které má svou minulost, přítomnost a budoucnost, kde jsou stanovena 

určitá pravidla společenského chování či jednání (kontext); ve fyzickém a v duševním 

prostředí dochází k mnohým jevům, které mohou působit rušivě na komunikaci (šum); 

zpětná vazba je reakcí na sdělení toho druhého, jak on porozuměl jeho signálům, a to nejen 

slovním ale i mimoslovním, zároveň zpětnou vazbu dostává také mluvčí sám od sebe tím, 

jak vnímá sám sebe při komunikaci (zpětná vazba). Signály druhých přijímáme 

prostřednictvím sluchu, zraku, čichu a hmatu (signály / komunikační kanály) (DeVito, 

2001). 

  



 

12 | S t r á n k a  

 

4.2.1.2 Johariho okno 

 

Se zpětnou vazbou a komunikací úzce souvisí Johariho okno (Tab. 1). Johariho okno 

symbolicky rozděluje naše já do čtyř oblastí. Jeho podstatou je uvědomění si sama sebe 

v procesu komunikace. „Sebeuvědomění je základem veškeré komunikace“ (DeVito, 2001: 

45). 

Tabulka 1. Johariho okno (model osobnosti podle Joe Lufta a Harry Inghama) 

Oblasti chování Co vím  Co nevím  

Co vědí ostatní Oblast otevřenosti 

(Znám sám sebe, své 

chování, postoje a názory. 

Já i ostatní znají mé jméno, 

barvu kůže, pohlaví, věk, 

náboženství a politické 

přesvědčení.) 

Např. vím a ostatní také, že 

při vnitřní nepohodě 

zčervenám v obličeji.  

Oblast slepoty 

(Ostatní vědí, ale já nevím, 

neuvědomuji si.) 

Např. přehnané reakce na 

domnělé urážky, skákání do 

řeči, soutěž o pozornost, 

hlasitá mluva. 

 

Co nevědí ostatní  Oblast skrývání  

(Vím to o sobě, ale skrývám 

před ostatními.) 

Např. zčervenám v obličeji, 

ale nikdo nezná důvod, 

proč tak reaguji, skrývám 

tím např. svou neznalost, 

trapnou situaci. 

Oblast neznámého  

(Časti mého já neznám ani 

já ani ostatní, je to oblast 

podvědomí.) 

Např. vytěsněné 

traumatické zážitky 

z dětství. 

Zdroj: (DeVito, 2001: 45; Švec, [online]; upraveno autorkou)  

 

Uvedená tabulka nám může pomoci k tomu, abychom zjistili, co o sobě víme a co ne. 

Jak jsem naznačila výše, rozděluje naši osobnost na oblast otevřenosti, oblast slepoty, oblast 

skrývání a oblast neznámého. „Oblasti neexistují odděleně od sebe, naopak jsou na sobě 

vzájemně závislé. Zvětšení jedné z nich znamená zmenšení ostatních“ (DeVito, 2001: 45). 

Pro komunikaci je důležité si uvědomit, jak sami působíme na druhého člověka a co ve 

skutečnosti tajíme před ostatními, buď jako uvědomělou či neuvědomělou část našeho já,  

a to prostřednictvím zpětné vazby – verbálních či neverbálních informací od druhých.  
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To, co nechci, aby věděli ostatní, může být překážkou úspěšné komunikace. Abychom 

mohli hovořit o otevřené komunikaci je nezbytné „zvětšit veřejnou zónu…“a tím zmenšit 

zóny ostatní, které jsou překážkou úspěšné komunikace (Švec, [online]). Uvědomit si 

neuvědomělé, to, že např. přehnaně reaguji na domnělé urážky, druhým skáču do řeči, 

v rozhovoru jsem příliš hlasitý/hlasitá, v komunikaci soutěžím o pozornost. A otevřít svou 

komunikaci k druhým lidem ve smyslu otevřených a uvědomělých částí svého já. V podstatě 

umět sám sobě a druhým lidem přiznat, proč v některých situacích reaguji tak jak reaguji – 

např. v momentě, kdy jsem přistižen/a, že něco nevím, tak reaguji svým neverbálním 

projevem – jako je zčervenání v obličeji aj. Velikost otevřené zóny „se mění v závislosti na 

vaší komunikaci a na lidech, s kterými komunikujete“ (DeVito, 2001: 46). K někomu jste 

sdílní více a k někomu méně. Záleží na vaší otevřenosti vůči druhým. Míra otevřenosti pak 

podporuje vzájemnou důvěru v procesu komunikace. A proto zamyšlení nad sebou samým 

z pohledu Johariho okna je základní podmínkou efektivní komunikace. (Švec, [online]; 

DeVito, 2001). 
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4.2.1.3 Komunikační teorie a přístupy 

 

Komunikace nemůže probíhat bez interakce s druhou osobou nebo více lidmi. 

V interakci každá osoba zaujímá své určité místo, z kterého vysílá své signály. Způsobem, 

jakým jsou tyto signály vysílány či přijímány určuje míru vzájemného porozumění,  

či nedorozumění. O způsobech vzájemné interakce pojednává nejedna komunikační teorie. 

V odborné literatuře jsou nejčastěji uváděny tyto teorie a přístupy: Watzlawickova 

systémová komunikační teorie, transakční analýza dle Berneho, Rogersova komunikační 

teorie a princip asertivity podle Saltera (Bedrnová, Nový a kol., 2007).  

 

Watzlawickova systémová komunikační teorie vychází z těchto komunikačních 

axiomů (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 193; Watzlawick, Bavelasová, Jackson, 2011: 51-

72):  

• nelze nekomunikovat; 

• každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt, přičemž vztahový aspekt 

determinuje aspekt obsahový;  

• lidské bytosti komunikují jak digitálně, tak analogově; 

• všechny komunikační výměny jsou strukturovány buď symetricky, nebo 

komplementárně v závislosti na rovnosti, či rozdílnosti.  

 

Jak s těmito axiomy nakládat v procesu komunikace? V komunikaci jsou předávány 

nejrůznější signály v podobě slov, pojmů, znaků apod. Jedná se o způsob komunikace, který 

lze vyjádřit verbálně či písemně. Hovoříme o takzvané digitální či obsahové formě. 

V komunikaci jsou ale také signály neverbální (oční kontakt, úsměv, gesta, postoj apod.)  

a paralingvistické (hlasitost, pauzy, tón hlasu apod.), které si předáváme naznačujícím 

způsobem, a druhým lidem tím dáváme najevo co si o nich myslíme, jaký vztah k nim 

zaujímáme. V tomto případě se pak jedná o analogový či vztahový způsob komunikace. Co 

to pro nás znamená? Je prospěšné si uvědomit, že 91–93 % všech signálů zaujímají vztahové 

signály a pouze 7–9 % představují obsahové signály (Švec, 2007). S tímto vědomím  

a sebeuvědoměním se zvyšuje šance na to, že si v komunikaci budeme rozumět. K dalším 

neméně důležitým vědomostním aspektům komunikace patří znalost vztahové roviny. 

Způsob, jaký zaujímáme vůči komunikačním partnerům, může být symetrický  

a komplementární. Symetrická komunikace je komunikací partnerskou, „oba účastníci se 

chovají podobně“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 194). V komplementární komunikaci se 
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„její účastníci doplňují – např. jeden z nich má roli dominantní, druhý pak submisivní“ 

(Bedrnová, Nový a kol., 2007: 194). Vztahovou komunikací nám komunikační partner může 

dávat najevo své sympatie či antipatie, svou nadřazenou či podřízenou roli.  

Chceme-li si tedy s komunikačním partnerem rozumět, musíme se vzájemně 

informovat o svých vnitřních stavech, o tom, co prožíváme v dané situaci, jak na nás působí 

partnerovy signály a co pro nás znamenají. K tomu všemu nám může pomoci zpětná vazba, 

jako prostředek k vyjádření svých pocitů k chování druhých. V momentě, kdy se cítíme 

v komunikaci bezpečně, máme vyjasněnou vztahovou rovinu, jsme schopni přijímat  

a naslouchat obsahům v komunikaci. V opačném případě jsme vystaveni riziku ignorace  

a konfliktu z nedorozumění (Švec, 2007). 

 

Transakční analýza dle Berneho 

 

Transakční analýza charakterizuje proces komunikace z pohledu tzv. ego stavů, které 

se projevují určitým způsobem chování v sociální interakci. „Jde o tyto stavy – dítě, rodič  

a dospělý. Jejich vzájemná interakce se pak nazývá transakce“. Transakce mohou být 

souběžné, doplňkové a křížené (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 191). Co to znamená pro 

komunikaci? Podle teorie transakční analýzy má každý člověk v sobě tři stavy ega (dítě, 

rodič a dospělý), „což jsou koherentní systémy myšlení a cítění projevující se odpovídajícími 

způsoby chování“ (Berne, 2013: 27). Obrazně řečeno se jedná o projevy chování v souladu 

se svým dřívějším sociálním vývojem a s návyky reagovat v podobných situacích stejně jako 

v předchozích vývojových etapách života. Ego stav se v interakci projevuje buď samostatně, 

anebo se jednotlivé stavy ega střídají podle míry pohotovosti daného člověka (Berne, 2011: 

27–28). „V jakém stavu ega se jedinec nachází, lze vypozorovat nejen z jeho verbálních, ale 

i neverbálních projevů“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 192).  

Jak poznat jednotlivé stavy ega v komunikaci? Eric Berne je popisuje následujícími 

výroky: „To je váš rodič“, jinak řečeno, „Úroveň vašeho myšlení je nyní adekvátní myšlení 

jednoho z vašich rodičů (nebo jeho zástupců) a reagujete stejně, jako by reagoval on; 

projevujete stejný postoj, děláte stejná gesta, máte stejné výrazy, pocity atd.“ „To je váš 

dospělý“ znamená: „Právě jste nezávisle a objektivně zhodnotil situaci a vyjádřil zcela 

nezaujatě svůj postup myšlení…“ „To je vaše dítě“ odpovídá výroku: „Způsob a záměr vaší 

reakce je stejný, jako býval, když jste byl ještě malý chlapec (malé děvče)“ (Berne, 2011: 

28; zvýraznění v originále). Rodič se staví do pozice kárajícího, hodnotícího, mentorujícího, 

ochraňujícího aj., svou pozici může upevňovat svými gesty, „např. lomením rukama, 

s rukama v bok, vztyčeným ukazováčkem, často používá slova: jednou a provždy, já bych 
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na tvém místě…“ (Vybíral, 2005: 187). Dospělý používá racionální přístup k problémům, 

asertivní přístup, věcnou komunikaci, neverbálně působí vyrovnaně. V komunikaci často 

používá otázky a své názory vyjadřuje slovy „podle mne“ atd. (Vybíral, 2005: 187). Dítě se 

„vyznačuje emocionalitou, nesamostatností, tendencí se podřizovat, případně manipulovat 

druhými, někdy i tendencí vzdorovat autoritám“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 191). Jeho 

projevy jsou: „koulení očima, křivení úst, krčení rameny, provokování, hlášení se o slovo, 

chichotání aj.“ (Vybíral, 2005:187–188). 

 Pokud jsme vnímaví k projevům komunikačního partnera, může nám znalost 

transakční analýzy pomoct v procesu komunikace. Důležité je tyto stavy identifikovat v nás 

samých (sebeuvědoměním) a rozeznat ego stav v komunikačním partnerovi. Tato fáze nám 

pomůže s volbou našeho postavení v komunikačním procesu. Zda se postavíme do role 

rodiče, dospělého či dítěte. Výměna informací z pohledu transakční analýzy se uskutečňuje 

prostřednictvím transakcí, které jsou postaveny na principu podnětu a reakce, „… ať už 

verbální, nebo neverbální, tvoří jednotku společenského styku“ (Berne, 2013: 36), jak 

znázorňuje Obr. 2. Pokud výměna informací probíhá v rovině souběžné či rovnovážné, 

komunikují shodné ego stavy, v doplňkové či komplementární transakci komunikují např. 

rodič a dítě. V těchto transakcích probíhá komunikace relativně bez problémů. Problém ale 

nastává, pokud se transakce zkříží (Obr. 3) – „… reagujeme např. v dětské poloze na žádost 

dospělého“, tím dojde k přerušení komunikace (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 191). Podle 

výkladu Berneho jde o křížovou reakci, která je příčinou „většiny problémů na tomto světě“ 

(Berne, 2013: 31).  
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Obrázek 2. Transakce  

 

 

 

 

 

Zdroj: (Berne, 2013: 34,35) 

 

 

 

 

Zdroj: (Berne, 2011:34) 

 

Obrázek 3. Křížové transakce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Berne, 2011:35)  
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Rogersova komunikační teorie „… je charakteristická zdůrazňováním respektu ke 

komunikačnímu partnerovi a zaměřením na naslouchání“ (Bedrnová, Nový, 2007: 195). 

Podle Rogerse se jedná o „přístup zaměřený na člověka“. V tomto pojetí by komunikace 

měla být podporující, nehodnotící, nedirektivní, založena na důvěře, autentičnosti  

a empatickém porozumění (Rogers, 2014: 120–121). Prostředí, které akceptuje tyto prvky 

komunikace, je optimální pro nepřetržitý proces změn vlastního já (Vybíral, 2005). Rogers 

vychází z předpokladu, že jedinec je schopen změny vlastního já na základě uvědomění si 

svých vlastních prožitků za podmínek „bezpodmínečného pozitivního přijetí“ (Rogers, 

2014: 120–122). I když se tato teorie zabývá především terapeutickým vztahem, lze její teze 

aplikovat do manažerské práce a procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického 

personálu. 

 

Asertivita se do teoretického rámce komunikace začlenila jako umění se prosadit  

s respektem k právům a potřebám druhých. Umění se prosadit neznamená „… porazit 

druhého, chovat se egoisticky, manipulovat ve svůj prospěch…“, ale znamená používat 

takové prvky komunikace, které přispívají k dosažení vzájemné dohody mezi 

komunikujícími partnery. Používat takovou komunikaci, která je poctivá, nemanipulující  

a otevřená (Praško, Prašková, 1996:8; Škrla, Škrlová, 2003: 294). „Asertivní komunikace je 

otevřená komunikace zaměřená proti manipulaci“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 195).  

 

Asertivní přístup nám může pomoci v těchto sociálních dovednostech, ve smyslu tak 

jak je prezentují Praško a Prašková (1996: 9):  

• snášet bez stresu komplikované mezilidské situace; 

• umět vyjadřovat vlastní pocity; 

• říkat ne, či ano v souladu s naším přesvědčením; 

• říct si o pomoc; 

• přijmout odmítnutí, aniž bychom se urazili; 

• přijmout a poskytnout negativní zpětnou vazbu; 

• přijmout a poskytnout pozitivní zpětnou vazbu; 

• prosadit oprávněný požadavek;  

• umět naslouchat druhému; 

• uzavírat přijatelné kompromisy; 

• spolupracovat s ostatními.  
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Asertivní přístup v komunikaci vychází ze základních asertivních práv: „právo mít  

a vyjádřit svůj vlastní názor, právo dělat chyby, právo odmítnout požadavek druhého bez 

pocitů viny, právo změnit názor, právo určit své vlastní priority a cíle a právo soudit své 

vlastní chování, myšlenky a pocity a nést zodpovědnost za jejich důsledky“ (Praško, 

Prašková, 1996: 60).  
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4.3 Zpětná vazba v procesu řízení pracovního výkonu 

 

To, jak pracujeme se zpětnou vazbou v procesu komunikace, má zásadní vliv na řízení 

pracovního výkonu. Znalost a aplikace výše zmíněných pohledů a teoretických 

komunikačních přístupů do pracovního prostředí může přispět ke kultivovanému  

a efektivnímu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby.  

Zpětná vazba dle mého mínění by měla být: cílená, vědomá, konstruktivní, podporující 

profesní růst, usnadňující proces změn, motivující, opravdová, podložená důkazy, měla by 

respektovat základní lidská práva a vytvářet příznivé pracovní podmínky pro maximální 

využití znalostí a dovedností každého pracovníka ve zdravotnictví-ošetřovatelství.  

Využití znalostí a dovedností pracovníků je jedením ze základních předpokladů 

úspěchů současné organizace, neboť všechny cíle organizace jsou uskutečňovány „rukama 

a hlavami“ zaměstnanců (Vodáček, Vodáčková, 2006: 105). Organizace je tvořena 

společenstvím lidí a pro „společnost organizací“ je charakteristický management. Úkolem 

manažerů je potom „… svádět dohromady různé lidi – z nichž každý disponuje jinými 

znalostmi (a dovednostmi) – a zajišťovat jejich společnou výkonnost. Všichni musí v zájmu 

této výkonnosti zajišťovat produktivní využití předností svých lidí a eliminovat vliv jejich 

nedostatků“ (Drucker, 2007: 263). 

Co to znamená pro zpětnou vazbu v procesu řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu? Možnost reakce na jejich pracovní výkon. Vyjádření zájmu  

o práci druhých negativní a pozitivní zpětnou vazbou. Smither a kol. konstatují, že „pozitivní 

a negativní zpětná vazba je životně důležitá pro efektivní práci každé ošetřující jednotky  

k dosažení požadovaných výsledků6“ (Smither a kol.citován in Eneh, Vehviläinen-Julkunen, 

Kvist, 2012: 161).  

„Cílem efektivního vedení a řízení je vytvoření takového pracovního prostředí, kde se 

lidé budou cítit důležití a oceněni. K tomu nám pomůže obousměrná zpětná vazba a odměny, 

které hrají podstatnou roli v procesu učení se novým dovednostem a v profesním růstu 

ošetřujícího personálu7“ (Eneh, Vehviläinen-Julkunen, Kvist, 2012: 161).  

  

                                                 
6 Překlad autorky 
7 Překlad autorky 
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V dalších podkapitolách se zaměřuji na řízení pracovního výkonu pomocí zpětné 

vazby. Pozornost věnuji pojmovému výkladu pracovní výkon vs. výkonnost, řízení vs. 

vedení a zpětné vazbě v personálním řízení. V textu předkládám interpretaci obecně 

platných pravidel v managementu a leadershipu na prostředí zdravotnictví-ošetřovatelství.  

 

4.3.1 Pracovní výkon versus výkonnost 

 

Pracovní výkon  

 

Jak definujeme pojem pracovní výkon? V obecné rovině se jedná o výsledek určité 

činnosti. Toto obecné pojetí je ale vzhledem k zaměření diplomové práce nedostačující. 

Pracovní výkon není pouze výsledkem nějaké činnosti, ale je to i průběh činnosti. Pokud 

bychom o pracovním výkonu uvažovali v rovině kybernetiky, tak by se jednalo o vstupy, 

které vkládáme do pracovní činnosti (příkladem toho mohou být schopnosti a osobnostní 

předpoklady pro danou pracovní pozici), průběh činnosti, který je ovlivněn zevními  

a vnitřními faktory (například stresem, únavou, hlukem, postojem, hodnotovou orientací)  

a výstupy (množství chyb, kvalita vykonané práce, množství obsloužených pacientů aj.). 

Armstrong a Taylor se vyjadřují k pracovnímu výkonu jako k chování, které přináší 

výsledky (Armstrong, Taylor, 2015: 387). V tomto pojetí pracují s podrobnější definicí 

Brumbacha, která říká, že „výkon znamená jak chování, tak výsledky. Chování vychází 

z jedince a transformuje výkon z abstrakce na akci. Chování není jen nástrojem pro 

dosahování výsledků, je také samo o sobě výsledkem – je produktem duševního a fyzického 

úsilí vynaloženého na plnění úkolů – a může být posuzováno odděleně od výsledků“ 

(Brumbach citován in Armstrong, Taylor, 2015: 391). 

Výsledek i průběh naší práce „je závislý na našich psychických vlastnostech 

(schopnostech, poznatcích, dovednostech, motivech, svědomitosti, cílevědomosti, 

odpovědnosti, odolnosti vůči stresu apod.), na psychických stavech (na únavě, trémě apod.) 

i na psychických procesech (na vnímání, pozornosti, paměti, myšlení a rozhodování)“ 

(Pauknerová a kol., 2012: 48). V podstatě se jedná o soubor biopsychosociálních faktorů 

s proměnlivým účinkem na chování, jež podmiňuje výsledek pracovního výkonu.  

Pracovní výkon je Rychtaříkovou následně definován jako výsledek práce, který „je 

podmíněn našimi znalostmi, schopnostmi, pracovním a sociálním chováním, postoji  

a přístupy“ (Rychtaříková, 2008: 71). 
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Výkonnost 

 

V souvislosti s vymezením pojmu pracovní výkon se v odborné literatuře setkáváme 

s pojmem výkonnost. V českém prostředí jsou tyto dva pojmy zpravidla od sebe oddělovány. 

Za výkon pracovníka je považován výsledek určité pracovní činnosti, dosažený 

v daném čase a za daných podmínek (Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 2003). Zatímco 

výkonností je označován průběh prováděné činnosti (Vodáková aj., 2016) nebo schopnost 

podávat pracovní výkon (Tureckiová, 2004). Hartl a Hartlová popisují výkonnost jako 

„schopnost jedince vykonávat určitou pohybovou, intelektuální či kombinovanou činnost 

(učení, sport, práce); hodnotí se množství (rychlost v čase), přesnost (množství chyb) a míra 

únavy“ (Hartl, Hartlová, 2000: 681). Štikar a jeho kolegové definují výkonnost „jako 

připravenost pracovníků podávat určité výkony“ a zároveň upozorňují na to, že je potřeba 

v rámci hodnocení odlišovat hodnocení výkonu jako práce a hodnocení výkonnosti jako 

pracovníka (Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 2003: 63). 

Přístup českých autorů k těmto pojmům se většinou odvíjí od záměru studovaného 

jevu v daném oboru. Z hlediska řízení pracovního výkonu se větší část odborné veřejnosti 

zabývá výkonností a jejím měřením, než samotným výkonem (Vodáková, aj., 2016). Naopak 

v anglosaské literatuře se tyto dva pojmy od sebe neoddělují, jsou součástí jednoho celku  

a jsou ukotveny pod názvem pracovní výkon. „V angličtině se „výkon“ i „výkonnost“ 

označují jednotně jako „performance“, případně se pro výkonnost používá termínu 

„performance efficiency“. Performance tedy běžně vyjadřuje úkon nebo výstup vykonávání 

(nějaké činnosti) a zároveň i popis tohoto vykonávání“ (Vodáková aj., 2016: 12). 

Ve své diplomové práci se budu držet výkladového pojmu v anglické verzi, tedy 

výkonnost je pracovní výkon, ke kterému se vztahuje jak výsledek práce, tak průběh 

vykonávané činnosti. Pro řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby považuji za 

důležité tyto dva pojmy od sebe neoddělovat z hlediska skutečnosti, že se jedná o soubor 

různých proměnných, a to na vstupu, v průběhu a výstupu pracovní činnosti nelékařského 

zdravotnického personálu. Na tyto proměnné mohou manažeři působit svými řídícími 

mechanismy a ovlivňovat zvolené parametry pracovního výkonu. Mají možnost působit 

nejenom na pracovní podmínky a organizační uspořádání, ale také na rozvoj profesní 

způsobilosti a motivaci svých podřízených. Do určitého rozsahu mohou ovlivňovat  

i parametry pracovního výkonu tzv. kompetence k pracovnímu výkonu. 
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Kompetence  

 

Pod pojem kompetence je možné zařadit jak tvrdé, tak měkké dovednosti, které jsou 

vstupní bránou pracovního výkonu a předpokladem pracovního úspěchu. „Kompetence 

znamená nejčastěji předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, situaci či profesi. 

Kompetence znamená způsobilost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být 

v příslušné oblasti kvalifikovaný, mít potřebné vědomosti a dovednosti“ (Kompetence, 

[online]). Pilařová tímto termínem označuje „soubor vědomostí, dovedností, schopností, 

vlastností a postojů, které umožňují jedinci dosahovat požadovaného výkonu“ (Pilařová, 

2008: 16). A Plamínek zařazuje mezi kompetence vlastnosti příslušného člověka (např. 

introvert či extrovert), postoje (vztah člověka k podnětům) a schopnosti (znalosti  

a dovednosti) (Plamínek, 2009).  

 

Tvrdé dovednosti  

 

„Termínem tvrdé dovednosti se označuje odborné know-how“ (Peters-Kühlinger, 

Friedel, 2007: 14). Mezi tvrdé dovednosti lze začlenit kvalifikační předpoklady pro výkon 

určité profese. Tyto dovednosti je možno rozvíjet vzdělávacími programy. Jsou poměrně 

snadno měřitelné a pro řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby jsou lépe 

uchopitelné. Znalostní předpoklady pro výkon určité práce jsou dokládány vysvědčením, 

diplomem, certifikátem a jiným typem osvědčení.  

 

Měkké dovednosti  

 

„Měkké dovednosti jsou lidské dovednosti v oblasti chování, jsou také známé jako 

interpersonální dovednosti“ (Měkké dovednosti, [online]). Oblast měkkých dovedností 

v sobě skrývá takové kompetence, jako jsou: „komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, 

schopnost vcítit se, schopnost týmové spolupráce, schopnost přijímat kritiku a účinně 

kritizovat, analytické myšlení, důvěryhodnost, sebeovládání, zvídavost, schopnost zvládat 

konflikty a schopnost prosadit se“ (Peters-Kühlinger, Friedel, 2007: 17).  

Uvedené kompetence mají vztah k emoční inteligenci, která předurčuje náš pracovní 

úspěch a spokojenost v našem životě. „Pro spokojený život je zdravá emoční inteligence 

důležitější a účinnější než kognitivní inteligence, vzdělání nebo akademické znalosti“ (Škrla, 

Škrlová, 2003: 428). Jedinec, který disponuje těmito dovednostmi, se lépe orientuje 

v interpersonálních vztazích, v práci je výkonnější a efektivnější. Škrla a Škrlová dodávají, 
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že „kognitivní inteligence – „mozek“ – a emoční inteligence – „srdce“ – tvoří stabilní základ, 

na kterém by každá sestra měla stavět svou profesní kariéru“ (Škrla, Škrlová, 2003: 428). 

Pro řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby představují určitou výzvu. Jsou obtížně 

měřitelné a jsou podstatným předpokladem pracovního úspěchu. „Vliv inteligenčního 

kvocientu na úspěch v zaměstnání činí podle současných průzkumů asi 25 až 30 %,  

u vedoucích pracovníků je to dokonce jen asi 15 %!“ (Peters-Kühlinger, Friedel, 2007: 

14,15). 

V současné době je v rámci personálního řízení věnována zvýšená pozornost emoční 

inteligenci. Dnes už nestačí pouze kvalifikace, studijní výsledky a certifikáty. Dnes se 

manažeři v rámci personálního řízení ve větší míře zaměřují na měkké dovednosti, na slabé 

a silné stránky jedince. Na to, jak je jedinec „schopen pochopit své vlastní emoce a emoce 

druhých“ (Škrla, Škrlová,2003: 428), jakým způsobem je zpracovává a jak s nimi pracuje 

navenek. Zda je více impulzivní, nebo má emoce pod kontrolou. Jestli se dokáže vcítit do 

druhého, akceptovat jeho potřeby, jeho zájmy, jeho pohled na svět. Zda je schopen 

sebeuvědomění, identifikovat v sobě samém negativní emoce, jako jsou například nenávist, 

závist, neohleduplnost, které jsou překážkou zdravých interpersonálních vztahů. 

Pro výkon povolaní všeobecné sestry jsou měkké dovednosti významným 

předurčujícím faktorem kvalitního pracovního výkonu. Stejně jako pro staniční sestru, která 

je řídícím článkem ošetřovatelského týmu na svěřené stanici. V hierarchii ošetřovatelského 

týmu8 je manažerem první linie.  

 

Výkon povolání všeobecné sestry  

 

Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče 

prostřednictvím ošetřovatelského procesu9. „Dále se všeobecná sestra ve spolupráci 

s lékařem… podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo 

dispenzární péči“ (Zákon 96/2004, §5). K tomu, aby jedinec mohl vykonávat povolání 

všeobecné sestry, potřebuje patřičné znalosti a dovednosti, tj. být kompetentní pro výkon 

povolání všeobecné sestry. Způsobilost k tomuto povolání je možné získat podle pravidel 

                                                 
8„Základní hierarchie ošetřovatelského týmu: Hlavní sestra (náměstkyně pro ošetřovatelskou péči) – 

vrcholový management – zaměření na vize, koncepce, strategické plánování a vytváření struktury celého 

systému; vrchní sestra – střední management – koordinace a řízení operativních činností; staniční sestra – 

management první linie – každodenní řízení činností směřujících k zajištění provozu oddělení či ambulance“ 

(Venglářová a kol., 2011: 147). 
9Ošetřovatelský proces „je myšlenkový postup sestry, spojený s určitým pojetím ošetřovatelství, nebo 

způsob a organizace práce či ošetřování nemocných“ (Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 2001: 87). 
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definovaných v zákoně č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních10  

a vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Samotný kvalifikační předpoklad ale 

ještě neznamená být kompetentní pro výkon povolání všeobecné sestry. Významným 

předurčujícím faktorem úspěšného pracovního výkonu jsou již výše zmíněné měkké 

dovednosti. Měkké dovednosti se vztahují na vnitřní faktory, na jedince jako takového, 

vycházejí z osobnosti člověka. Vesměs jsou vrozené, jsou určeny temperamentem11  

a socializací v průběhu života.  

Mellanová hovoří o tom, „že jednou věcí je pojetí role a druhou, zda ten jedinec, který 

se pro tuto roli rozhodl, je schopen tuto roli naplnit“, k tomu dodává, že „povolání sestry 

patří mezi ty profese, které kladou zcela specifické požadavky na osobnost, na charakterové 

vlastnosti, na psychické předpoklady, schopnosti a dovednosti a míru sociální zralosti“ 

(Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 2001: 83–84). 

 

Osobnostní předpoklady sester  

 

Osobnostní předpoklady jak všeobecné sestry, tak staniční sestry jako manažerky, se 

ve své podstatě neliší. Obě pracovní pozice vyžadují sociálně zralou osobnost. Sociálně zralá 

osobnost je taková, která se orientuje na potřeby druhých, je tolerantní, přizpůsobivá, má 

nezávislý vztah k autoritám, má přiměřené sebehodnocení, je schopna spolupráce a také je 

schopna nést odpovědnost za druhé (Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 2001).  

 

Mellanová uvádí tyto předpoklady, které jsou pro práci sestry nezbytné (Čechová, 

Mellanová, Rozsypalová, 2001: 80):  

• „senzomotorické (šikovnost, zručnost, pohybová obratnost, neporušené 

smyslové vnímání); 

• estetické (smysl pro líbivou úpravu vlastního zevnějšku a zdravotnického 

prostředí); 

                                                 
10 V blízké době by mělo dojít k úpravě získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné a dětské 

sestry novelou zákona. Tato novela byla schválena v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení dne 26. 4. 2017. 

(Sněmovní tisky, [online]).   
11„Temperament je soustava psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování  

a prožívání člověka, zvláště tím, jak snadno reakce vznikají, jak jsou silné a jak rychle se střídají. Temperament 

je převážně vrozený“ (Čáp, Čechová, Rozsypalová, 1998: 86). 
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• intelektové (myšlenkové procesy a operace, umožňující osvojení široké 

soustavy pojmů, schopnost řešit proměnlivé situace, vybrat optimální řešení 

z komplexu možných); 

• sociální (pozitivní vztah k lidem, schopnost navázat kontakt, vést dialog, vcítit 

se do stavu druhého, přejímat různé sociální role, ovládat chování a projevy 

verbální a neverbální apod.); 

• autoregulační (přizpůsobivost, sebezapření, zvýšená odolnost k fyzickému  

i psychickému stresu“.  

 

V případě staniční sestry jsou předpoklady pro výkon manažerské práce rozšířené  

o výběr nejdůležitějších kompetencí (Venglářová, 2011, Lojda, 2011): 

 

• udržovat klidnou pracovní atmosféru; 

• uplatňovat principy etického chování (neříkat a nedělat něco jiného); 

• schopnost sebereflexe; 

• schopnost vést podřízené procesem změny; 

• motivovat sebe i druhé; 

• schopnost vést ostatní; 

• schopnost představivosti (predikovat budoucí stav – vizionářství); 

• schopnost kreativity; 

• spravedlivě hodnotit své podřízené; 

• řešit konflikty (nepříznivé situace); 

• být proaktivní (schopnost předem vyhledávat řešení); 

• pozitivní uvažování (nezdary a překážky jsou vnímány jako výzvy, a nikoliv 

jako bariéry dalšího postupu); 

• smysl pro humor; 

• schopnost uplatnit se (věcně argumentovat); 

• ochota k usilovné práci;  

• stálý osobní růst. 
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4.3.2 Řízení versus vedení 

 

V samotném názvu diplomové práce používám termín řízení a vedení. Rozdíl těchto 

pojmů je vysvětlován snad v každé odborné literatuře, která se věnuje problematice 

managementu a leadershipu. Význam řízení a vedení lze jednoduše vyjádřit slovy Druckera: 

„Řízení znamená dělat věci správně; vedení znamená dělat správné věci“ (Drucker citován 

in Edersheim, 2008: 10). 

 

Vedení 

 

Vedení je řídící nástroj, který se zaměřuje na lidské zdroje. Podstatou vedení je pak 

přimět lidi, aby dělali správné věci správným způsobem. „Aby dělali to, co chceme, a dělali 

to rádi“ (Malone citován in Škrla, Škrlová, 2003: 264). Do procesu vedení, se řadí takové 

činnosti, které se zabývají motivací, hodnocením, odměňováním a komunikací. Vedení je 

odrazem pracovního stylu vedoucího pracovníka. V manažerské literatuře se v souvislosti 

s vedením hodně hovoří o manažerských stylech. Jsou zmiňovány různé styly, které jsou 

podle míry uplatňování v personální politice rozhodujícím faktorem úspěšné práce 

manažera.  

Vodáček a Vodáčková rozpracovávají metody a způsoby vedení lidí podle 

McGregorovy teorie X a Y. Přičemž způsob vedení podle teorie X je založen na 

autoritativním či direktivním vedení. „Jde o vedení bez rozhodovací autonomie vedených 

spolupracovníků“ (Vodáček, Vodáčková, 2006: 119). Odrazem takového vedení je 

„autoritativní ukládání úkolů podřízeným spolupracovníkům, důsledná kontrola výsledků, 

snaha o dodržování všech formálních pravidel disciplíny u zaměstnanců, uplatňování 

politiky cukru a biče, preferování autokratického stylu řídící práce a snahy o důsledné 

hierarchické zachování autority vedoucího z titulu funkce apod.“ (Vodáček, Vodáčková, 

2006: 119). 

Naopak vedení podle teorie Y vyžaduje od manažera demokratický či nedirektivní styl 

vedení. Tento styl vedení nevyžaduje od spolupracovníků, aby o všech záležitostech 

informovali svého vedoucího pracovníka, je jim ponechána „pravomoc a zodpovědnost za 

rozhodování ve vymezených činnostech, které jsou sice náročné, ale na něž vedení 

spolupracovníci mají plné profesní a kvalifikační předpoklady, dokonce někdy hloubkou 

znalostí přesahují možnosti jejich vedoucího“ (Vodáček, Vodáčková, 2006: 120). Manažer 

by měl podle této metody používat především „měkké metody motivačního vedení, které  

u zaměstnanců prohlubují zájem o práci, dobré pracovní výsledky, iniciativu a aktivitu 
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uplatnit své schopnosti pro vlastní úspěch i úspěch svého pracoviště“ (Vodáček, Vodáčková, 

2006: 120). Uplatňovat především, ale ne zcela. Záleží na situačním kontextu, v kterém 

probíhá personální řízení. Vodáček a Vodáčková podotýkají, že by vedoucí pracovník měl 

využívat oba styly manažerské práce. V této souvislosti uvádějí, že v krizových situacích je 

někdy výhodné uplatňovat metodu autoritativní, a naopak v případech, kdy „jde  

o kompetentní a loajální odborníky převyšující svými kvalifikačními předpoklady možnosti 

vedoucího“, je výhodné uplatňovat demokratický styl vedení (Vodáček, Vodáčková, 2006: 

120). Vedení a míra uplatňování zmíněných stylů manažerské práce hodně vychází z emoční 

inteligence manažera – jak je schopen rozeznat a adekvátně reagovat na rozdílné typy 

osobností a rozdílné pracovní situace, pro jaký styl vedení se rozhodne v konkrétní situaci 

vůči svým pracovníkům. Vodáček a Vodáčková se přiklánějí k hledání kompromisu mezi 

oběma teoriemi a zároveň uvádějí, že: „stejný manažer vůči stejným spolupracovníkům musí 

nezbytně v rozdílných podmínkách volit rozdílné metody jejich vedení, resp. měnit míru 

autonomie jejich rozhodování“ (Vodáček, Vodáčková, 2006: 121). 

 

Řízení  

 

Řízení je soubor činností, které již v roce 1916 definoval Henri Fayola které se podle 

něho týkají: „plánování (stanovení cílů), organizování (zabezpečení hmotných, finančních  

a lidských zdrojů), přikazování (zadávání úkolů), koordinace (slaďování činností 

spolupracovníků) a kontroly (ověřování souladu plánu)“ (Vodáček, Vodáčková, 2006: 68). 

Kotter formuluje řízení jako soubor procesů, mezi které řadí plánování a tvorbu rozpočtů, 

organizování a výběr pracovníků, kontrolu a řešení problémů (Kotter, 2015: 45). Některé 

z těchto činností vyžadují přímou interakci mezi nadřízeným a podřízeným, jiné nikoliv. 

Řízení je zaměřeno na organizaci jako na celek, na lidi a technologie. Jeho úkolem je udržení 

chodu organizace (Kotter, 2015: 45). Armstrong a Stephens oba pojmy vysvětlují takto: 

„Řízení se týká dosahování výsledků pomocí efektivního získávání, rozdělování, využívání 

a kontrolování všech potřebných zdrojů, tedy lidí, peněz, zařízení, budov a vybavení, 

informací a znalostí. Vedení se zaměřuje na nejdůležitější zdroj, tj. na lidi. Je to proces 

vytváření a sdělování vize budoucnosti, motivování lidí a získávání jejich oddanosti  

a angažovanosti“ (Armstrong, Stephens, 2008: 17; zvýraznění v originále). Z uvedeného 

vyplývá, že oba manažerské přístupy, jak vedení, tak řízení jsou pro potřeby 

zpětnovazebního procesu důležité. Už jen z podstaty, že většina manažerských funkcí se 

uskutečňuje v rámci komunikace. Vodáček a Vodáčková hovoří o komunikaci jako  

o prostředí, „jehož kvalita je pro realizaci manažerských funkcí podstatná“ (Vodáček, 
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Vodáčková, 2006: 74). Podobně citují Harolda Koontze, že: „komunikace nejen umožňuje, 

ale i integruje jednotlivé manažerské funkce v jeden organický celek práce manažera“ 

(Kootnz citován in Vodáček, Vodáčková, 2006: 74).  

 

Podle Vodáčka a Vodáčkové se jedná o soubor sekvenčních a paralelních 

manažerských funkcí. Tyto funkce označují jako „typické (manažerské) činnosti“ (Vodáček, 

Vodáčková, 2006:65), přičemž mezi sekvenční funkce řadí:  

• „plánování (stanovení cílů a postupů jejich dosažení); 

• organizování (proces přiřazení činností a zdrojů v prostoru a čase); 

• výběr pracovníků (výběr, rozmístění a přerozdělení spolupracovníků podle 

schopností); 

• vedení lidí (způsoby přímého usměrňování např. příkazy, instrukce, normy 

apod., a způsoby nepřímého usměrňování např. metody hmotné i nehmotné 

stimulace, různé formy motivace a doporučení); 

• kontrola (porovnání záměrů a reality)“.  

 

Obsahem paralelních funkcí jsou tyto následující činnosti: 

• „analyzování (cílem analýzy je poznání a správné pochopení podmínek pro 

realizaci sekvenčních manažerských funkcí); 

• rozhodování (proces výběru z více možných variant řešení určitého problému); 

• implementace (převedení přijatého rozhodnutí do reality)“ 

(Vodáček, Vodáčková, 2006: 65–157). 
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4.3.3 Zpětná vazba jako hodnocení pracovního výkonu 

 

Zpětná vazba je součástí kontinuálního procesu řízení pracovního výkonu. Jedná se  

o přirozený proces, jehož prostřednictvím dochází k vykonávání práce a dosahování lepších 

pracovních výsledků. Zpětná vazba má v tomto procesu podstatnou roli. Můžeme ji 

považovat za prostředek uskutečňování všech manažerský funkcí, které jsem zmínila výše. 

Významnou roli sehrává v těch fázích řízení pracovního výkonu, které se bezprostředně 

dotýkají lidí. Její forma a způsob podávání ovlivňují výkon současný a budoucí. V podstatě 

má blízký vztah k hodnocení pracovního výkonu. Proto se v následujících statích zaměřím 

na zpětnou vazbu jako na hodnocení pracovního výkonu.  

 

V manažerské literatuře se setkáme s různými přístupy a typy hodnocení pracovního 

výkonu. Např. Bělohlávek (2009: 60–61) člení hodnocení pracovního výkonu na:  

• neformální hodnocení – je součástí každodenní komunikace mezi 

nadřízeným a podřízeným; 

• finanční hodnocení – slouží ke spravedlivému stanovení mzdy pracovníka; 

• systematické hodnocení – probíhá v ročních, pololetních nebo čtvrtletních 

intervalech (je složeno ze sledování hodnoceného, z přípravy, z hodnotícího 

pohovoru a opět sledování hodnoceného v dalším období); 

• víceúrovňové hodnocení – zahrnuje hodnocení z více pohledů (hodnocení 

podřízenými, sebehodnocení, hodnocení spolupracovníky na stejné úrovni 

řízení, hodnocení podřízenými i hodnocení obchodními partnery). 

 

Plamínek dělí hodnocení na průběžné, krátkodobé, dlouhodobé a mimořádné. 

Z toho průběžné hodnocení koncipuje jako činnost, která je zahájena vždy, když je co 

hodnotit. Krátkodobé a dlouhodobé hodnocení bere jako určitý typ pravidelného hodnocení 

a mimořádné hodnocení označuje termínem nepravidelné hodnocení. Při krátkodobém 

hodnocení je věnována pozornost pouze výkonům, případně jejich korekci a „pomáhá udržet 

kontinuální zpětnou vazbu a vztah mezi hodnotitelem a hodnoceným“ (Plamínek, 2009: 

117). Toto hodnocení probíhá po několika týdnech práce. Dlouhodobé hodnocení většinou 

probíhá jednou za rok. Podle Plamínka by bylo ale ideální, kdyby probíhalo jednou za půl 

nebo čtvrt roku. Při tomto hodnocení se posuzuje výkon a zdroje. U výkonu se posuzuje 

lidská práce a u zdrojů lidský potenciál – vlastnosti, schopnosti a postoje (Plamínek, 2009). 

K tomu dodává, že: „Potenciál a výkon do sebe musí zapadnout jako díly dobře vytvořené 
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skládačky. Pokud se to u konkrétního člověka stane, je plně způsobilý vykonávat příslušnou 

úlohu.“ (Plamínek, 2009: 97). Mimořádné hodnocení je možno využít v situacích, kdy 

se potřebujeme přesvědčit o způsobilosti k určité úloze, která je pro vykonavatele nová. 

Nebo ho můžeme volit v momentě, kdy hodnocený opakovaně nedosahuje požadovaných 

výsledků (Plamínek, 2009).  

V podobných úvahách jako Plamínek klasifikuje hodnocení Pilařová (2008), která 

rozděluje hodnocení na nesystematické a systematické. Systematické hodnocení dále člení 

na hodnocení kompetencí, hodnocení výkonu a mimořádné hodnocení. Nesystematické 

hodnocení je podle Pilařové „prováděno nahodile nebo podle aktuální potřeby, bez předem 

jasně definovaných postupů, kritérií a metod hodnocení“. Hodnocení kompetencí se 

„zaměřuje na hodnocení vlastností, dovedností, schopností, znalostí a postojů“. Je prováděno 

v delších časových intervalech, zpravidla jednoho roku. Má vliv na kariérní růst 

zaměstnance a pevnou složku platu. Hodnocení výkonu se zaměřuje na množství práce  

a kvalitu výkonu. Je prováděno v kratších časových intervalech a má vliv na pohyblivou 

složku platu (bonusy, výkonové prémie). „V rámci hodnocení výkonu jsou obvykle 

hodnoceny úlohy nebo cíle“. A nakonec mimořádné hodnocení, které je používáno mimo 

obvyklou dobu hodnocení kompetencí a výkonu. Využívá se například při přeřazení 

pracovníka na jinou pozici (Pilařová, 2008: 12–16). 

 

4.3.3.1 Neformální hodnocení 

 

Hodnocení pracovního výkonu lze jednoduše rozdělit na formální a neformální 

hodnocení. Neformální hodnocení je součástí každodenní komunikace mezi nadřízeným  

a podřízeným a je podkladem pro budoucí formální hodnocení. Neformální hodnocení 

souvisí s průběžným monitorováním pracovního výkonu během určitého období. 

Průběžné hodnocení je založeno na manažerských postupech, jako jsou 

„usměrňování, sledování a měření pracovního výkonu a podnikání odpovídajících opatření“ 

(Armstrong, Taylor, 2015: 395). Mělo by následovat bezprostředně po uskutečněné činnosti 

či nalezení nesouladu s očekáváním. Důraz na bezprostřední podávání zpětné vazby 

vyzdvihuje Armstrong citací Lee, že: „čím delší je časová prodleva mezi událostmi 

týkajícími se výkonu a zpětnou vazbou na tento výkon, tím větší je problém zapamatovat si 

jasně povahu a kvalitu události týkající se výkonu, dva pololetní rozhovory o pracovním 

výkonu nebo jeden roční nemohou samy o sobě řízení pracovního výkonu zvládnout“ (Lee 

citován in Armstrong, 2011: 123). 
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Škrla a Škrlová hovoří o tom, že „aby mohlo dojít k objektivnímu formálnímu 

hodnocení, musí mu předcházet průběžné hodnocení. Při tomto hodnocení jde o zpětnou 

vazbu, ke které dochází ihned nebo co nejdříve po vykonání pracovního úkolu“ (Škrla, 

Škrlová, 2003: 142). Dále uvádějí, že většina manažerů v západních zemích písemně eviduje 

ve zkrácené formě i průběžné hodnocení, jedná-li se o významné negativní, nebo pozitivní 

události. Svým podpisem je stvrzují jako hodnocené sestry, tak sestry manažerky a jsou 

založeny v osobní složce zaměstnance. Takto evidované záznamy jsou podkladem pro 

pozdější objektivní formální hodnocení daného období (Škrla, Škrlová, 2003: 142). 

„Podstatou hodnocení je porovnávání“ (Plamínek, 2009: 96). Porovnáváme 

očekávání se skutečností. K tomu, abychom mohli něco objektivně porovnávat, potřebujeme 

znát očekávání pro danou pracovní pozici. Očekávání vycházejí z pracovní smlouvy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Požadavky na pracovní výkon sester jsou definovány 

v pracovní náplni, která odráží profesní standardy ošetřovatelské praxe. Pracovní náplň 

vychází ze zákonné normy podle § 5 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních a vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

Základem pro hodnocení sester jsou podle Grohara-Murray a DiCroce profesní standardy 

ošetřovatelské praxe, které slouží jako kritéria hodnocení pracovního výkonu sester (Grohar-

Murray, DiCroce, 2003: 218). 
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Hodnocení pracovního výkonu sester by mělo být poskytováno v souladu s obecně 

platnými pravidly pro poskytování a přijímání zpětné vazby. Šimková a Fichtner definují 

následující pravidla jak pro poskytovatele zpětné vazby, tak pro její příjemce (Šimková, 

Fichtner, 2007: 31):  

 

Pravidla pro poskytování zpětné vazby: 

• mějte na mysli, že zprostředkováváte svůj vlastní dojem; 

• popisujte, ale nehodnoťte, buďte konkrétní, zaměřte se na fakta a data; 

• popisujte jednání osoby, ne osobu samotnou; 

• vždy začínejte s pozitivní zpětnou vazbou, potom negativní a kritickou a na 

závěr rozhovoru opět uveďte pozitivní ohlas (metoda „sandwich“); 

• negativa zprostředkujte formou doporučení, a jen do té míry, co příjemce 

unese; 

• ověřte si správné pochopení informací, které jste poskytli. 

 

Pravidla pro příjemce zpětné vazby: 

• poskytuje-li vám někdo zpětnou vazbu, neskákejte mu do řeči, neobhajujte se, 

nic nevysvětlujte; 

• požadujte další informace a vysvětlení; 

• zapisujte si, abyste se mohli k informacím z poskytnuté zpětné vazby vrátit 

s odstupem času a chladnou hlavou; 

• ověřte si informace u dalších osob. 
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Výčet dalších nejdůležitějších pravidel vychází z prostudované literatury k tomuto 

tématu (dle Škrla, Škrlová, 142–144; Armstrong, 2011: 121–124; Fairweather, 2009: 94–

114):  

 

• pozitivní zpětnou vazbu je možné předávat před ostatními zaměstnanci (vždy 

je ale potřeba zvažovat komu pozitivní zpětnou vazbu předáváte a v jaké 

situaci, protože ne každý dokáže přijmout chválu před ostatními a zpětná vazba 

může nabýt zcela opačného významu, stejně, jako chválíte-li jednoho člena 

týmu, mohou se ostatní cítit nedoceněni, protože se mohou domnívat, že 

odvedli stejnou práci jako chválený, ale jejich nadřízený si toho zrovna 

nevšiml); 

• negativní zpětnou vazbu předávat v soukromí, beze svědků; 

• pro posilování žádoucího chování, musí být poskytována bezprostředně po 

tom, co jsme něco viděli či slyšeli;  

• měla by být poskytována na základě skutečných událostí nebo pozorovaného 

chování; 

• v případě komentování něčí práce, využívat příklady dobré praxe;  

• při poskytování zpětné vazby se více zaměřit na otázky;  

• zaměřit se na to, co daný jedinec je schopen zlepšit; 

• poskytovat konstruktivní kritiku; 

• nepoužívat reakční slova;  

• zpětnou vazbu podávat v 1. osobě jednotného čísla (ne/líbilo se mi…); 

• mít na paměti, že zpětná vazba může vyvolat různé reakce u různých lidí.  
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4.3.3.2 Formální hodnocení 

 

Formální hodnocení můžeme definovat jako hodnocení, které probíhá v pravidelných 

intervalech formou hodnotícího pohovoru mezi nadřízeným a podřízeným. „Je realizováno 

písemně a bývá součástí osobní složky zaměstnance“ (Pilařová, 2008: 11).  

 

Cílem takového hodnocení je podle Wagnerové (2011: 70) následující: 

 

• zaměstnanci připomenout, jaké jsou na něho kladeny požadavky, co se týká 

jeho pracovního výkonu; 

• motivovat zaměstnance k maximálnímu pracovnímu výkonu nejvyšší 

kvality; 

• v oblastech, kde je výkon zaměstnance neuspokojivý, aby tento výkon zvýšil 

prostřednictvím získání potřebných znalostí a dovedností či zvýšenou 

pozorností věnovanou této oblasti; 

• definovat cíle pro další vzdělávání; 

• zhodnotit pracovní výkon za hodnocené období a ujasnit si rozdíly ve 

vnímání výkonu mezi hodnoceným a hodnotitelem; 

• vytvořit podklady pro mzdové odměňování. 

 

Na každé formální hodnocení je potřeba důkladné přípravy. Příprava se netýká pouze 

hodnotitele, ale i hodnoceného. Příprava obou zainteresovaných stran je důležitou fází 

procesu hodnocení, proto přikládám seznam doporučených kroků inspirovaný Grohar-

Murray a DiCroce (Tab.2). 
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Tabulka 2: Příprava na hodnotící pohovor  

 

Příprava hodnotitele (sestry-manažerky) Příprava hodnoceného (všeobecné 

sestry) 

Vysvětlit smysl hodnocení.  

Předem seznámit své podřízené s oblastmi 

hodnocení a s kritérii, které se vztahují k těmto 

oblastem. Připravit si seznam dohodnutých 

cílů.  

Pracovat podle ošetřovatelského 

procesu, přitom vycházet z pracovní 

náplně, která je v souladu se zákonnou 

normou a profesními standardy. 

Zaznamenávat si významné události, ke kterým 

došlo v průběhu hodnotícího období. Zaujímat 

objektivní stanovisko k případům, které se 

bezprostředně dotýkají hodnoceného. 

Vést ošetřovatelskou dokumentaci 

(zaznamenávat péči o pacienta).  

Poskytovat vyžádané rady. Být oporou 

v nestandardních situacích. Upozorňovat na 

nesoulad s dobrou ošetřovatelskou praxí.  

Žádat o radu či pomoc v nesnázích. 

Upozorňovat na nesrovnalosti 

s dohodou o pracovním výkonu.  

Vytvořit si předem názor na příčiny úspěchu či 

neúspěchu hodnoceného, dopředu uvážit za co 

vyjádřit pochvalu a jaké problémy pracovního 

výkonu zmínit, připravit doporučený seznam 

řešení. Seznámit se s písemným závěrem, 

minulého hodnocení, pokud je k dispozici.  

Reflektovat své pracovní úspěchy a 

neúspěchy. Promyslet si plán dalšího 

osobního a profesního rozvoje. 

Navrhnout aktivity, které by přispěly 

k celkovému pracovnímu úspěchu. 

 

Naplánovat čas formálního hodnocení hned po 

nástupu na nové pracovní místo, předběžně si 

stanovit datum. Před samotným zahájením 

hodnotícího pohovoru si s hodnoceným 

upřesnit datum a čas. 

Spolupracovat s vedoucím na 

hodnotícím pohovoru.  

 

Zdroj: (Grohar-Murray, DiCroce, 2003: 225; upraveno autorkou) 
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Zásady správně vedeného rozhovoru 

 

K tomu, aby hodnotící pohovor nabyl svého účelu, je nezbytné dodržovat určité zásady 

správně vedeného rozhovoru. V prvé řadě je důležité, aby rozhor probíhal mezi podřízeným 

a nadřízeným. Hekelová (2012) nedoporučuje přítomnost dalších osob, např. z personálního 

oddělení nebo nadřízený hodnotitele, z důvodu narušení otevřené komunikace. Hodnocení 

by mělo probíhat v neoficiálním a nerušeném prostředí (bez telefonátů a zásahu jiných osob). 

Hodnotitel by měl podpořit přátelskou atmosféru a hodnocenému věnovat dostatek času. 

Samotné hodnocení by mělo být zahájeno až potom, co je vysvětlen cíl a průběh společného 

setkání. Hodnotitel dále podporuje vzájemný dialog (naslouchá, klade otevřené otázky, 

doptává se) a sebehodnocení (vyzývá hodnoceného, aby zhodnotil sám sebe). Zároveň 

v průběhu hodnocení vyjadřuje svůj názor na pracovní výkon hodnoceného. Při tom 

respektuje zásady efektivní zpětné vazby. Chválí a kritizuje za konkrétní úspěchy. Pochvalu 

klade na začátek hodnotícího rozhovoru. A má na mysli, že pochvala musí být upřímná  

a zasloužená, a že do rozhovoru nepatří neočekávaná kritika. Taková kritika, o které nebyl 

hodnocený informován v době, kdy k události došlo. V průběhu hodnotícího pohovoru by 

měl, jak hodnotitel, tak hodnocený hledat příčiny, proč bylo něco dobře nebo špatně a jak se 

vyhnout budoucím problémům a dosáhnout zlepšení. Pro hodnotící pohovor je význačné, že 

je ukončen dohodou o dalším rozvoji hodnoceného. Tato dohoda by měla obsahovat 

stanovení cílů a aktivit pro následující hodnotící období. Nakonec by měl být hodnotící 

pohovor zaznamenán v písemné formě a verifikován podpisem obou zúčastněných stran 

(Hekelová, 2012; Armstrong, Taylor, 2015; Ditrrich, Staňa, 2016).  
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4.3.3.3 Víceúrovňové hodnocení 

 

Co se týká víceúrovňového hodnocení pracovního výkonu, je v odborné literatuře 

často prezentována třistašedesátistupňová zpětná vazba, která byla definována Wardem 

(1997) jako „systematické shromažďování údajů o pracovním výkonu jedince nebo skupiny, 

získaných z řady zdrojů zainteresovaných na tomto pracovním výkonu, na něž navazuje 

poskytování zpětné vazby“ (Ward citován in Armstrong, 2011: 128). 

360° je známých jako vícezdrojové hodnocení nebo zpětná vazba od více posuzovatelů 

(Armstrong, 2007). Wagnerová a kol. uvádějí, že 360° hodnocení je nový a v poslední době 

populární přístup k pracovnímu výkonu. „Hodnotiteli jsou nadřízení, přímí i nepřímí, 

kolegové, interní a externí firemní zákazníci a někdy i podřízení“ (Wagnerová a kol., 2011: 

87). 

Pojem 360 ° zpětná vazba je někdy nepřesně označován jako hodnocení zdola, v tomto 

případě se ale podle Armstronga a Taylora nejedná o 360° zpětnou vazbu, ale o 180° zpětnou 

vazbu, kdy podřízení poskytují zpětnou vazbu nadřízeným (Armstrong, Taylor, 2015: 407). 

Armstrong rovněž uvádí pojem 540° zpětná vazba, která je rozšířená o externí zákazníky, 

klienty či dodavatele (Armstrong, 2007: 433).  

Nedílnou součástí hodnocení 360° zpětné vazby je sebehodnocení (Hroník, 2006). 

Sebehodnocení je standardní součástí hodnocení, kde předpokládáme, že hodnocený nám 

sdělí, jak sám hodnotí své výsledky a chování za uplynulé období. Význam sebehodnocení 

podporuje sebeuvědomění a „posiluje schopnosti sebeřízení, které jsou čím dál potřebnější 

ve flexibilní organizaci“ (Hroník, 2006: 52). Hroník představuje jednu z metod 

sebehodnocení, retrospektivní autofeedback, která spočívá v pohledu zpět na období 

posledního půl roku či roku. Ten, kdo provádí sebehodnocení tímto způsobem, rozebírá  

3 úspěšné a 3 neúspěšné události a na základě tohoto rozboru si stanovuje cíle, co příště 

udělá jinak v případě neúspěchu a co bude opakovat v případě úspěchu (Hroník, 2006). 

Východiskem 360° zpětné vazby jsou údaje z dotazníku. Pro takto vedené hodnocení 

jsou používány anonymní strukturované dotazníky. Dotazníkové šetření je zaměřeno na 

popis chování v porovnání s určitým seznamem schopností. „Seznam schopností může 

vycházet ze soustavy schopností vytvořené v organizaci nebo může být poskytnut 

dodavatelem dotazníku“ (Armstrong, Taylor, 2015: 407). Oblast hodnocení může obsahovat 

taková kritéria, jako schopnost vést, odbornou úroveň, organizaci práce, týmovou 

spolupráci, komunikaci, motivování, zvládání krizových situací atd., která jsou 

rozpracována do stupnic (Bělohlávek, 2009). Hodnocení by nejprve mělo začít vysvětlením 

významu a až poté vyplněním dotazníku všemi zúčastněnými stranami. Hodnocení 
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prostřednictvím 360° je obvykle zajišťováno personálním útvarem nebo externím poradcem. 

Shromážděné dotazníky se zpracovávají pomocí softwaru speciálně vytvořeného pro tyto 

účely (Armstrong, Taylor, 2015). Zpětná vazba v této podobě má většinou anonymní 

charakter. Wagnerová a kol. upozorňují na nebezpečí, která plynou z takto používaného 

hodnocení, že dotazníky mohou být nástrojem k vyřizování si vzájemných účtů (Wagnerová 

a kol., 2011). 
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4.3.3.4 Hodnocení podle kompetencí 

 

V manažerské literatuře se v současné době doporučuje hodnocení podle kompetencí 

k dané úloze12. Za úspěch celé organizace se považuje hodnocení lidí podle kompetencí. 

Plamínek a Fišer jsou přesvědčeni, že „téměř všechny úspěchy a neúspěchy firem jsou dány 

kompetencemi lidí, kteří za výkon odpovídají“ (Plamínek, Fišer, 2005: 18).  

Hodnocení podle kompetencí vychází z analýzy příčin nežádoucího výkonu a z plánu 

osobního a profesního rozvoje. Plamínek pro tyto účely vytvořil typologii lidí na základě 

jejich schopností a postojů k určité pracovní úloze (Obr. 4) a pyramidu kultury (Obr. 5). Tato 

typologie lidí nám může pomoci při strategii rozvoje lidských zdrojů a zároveň nám umožní 

vytvořit si představu o tom, jaký „potenciál máme ve skupině k dispozici a kolik práce na 

kultivaci lidských zdrojů nás čeká“ (Plamínek, 2009: 99). Pyramida kultury je potom 

návodem, jak identifikovat příčiny neúspěchu a jak pečovat o lidské zdroje z hlediska jejich 

rozvoje. Přitom je důležité mít na mysli, jak uvádí Plamínek, že „postoje a schopnosti je 

možné (a někdy dokonce nutné) při vedení lidí měnit“, ale vlastnosti (např. introvert či 

extrovert) nikoliv, ty je možné pouze v rámci řízení pracovního výkonu akceptovat  

a využívat (Plamínek, 2009: 98). 

 

Obrázek 4. Typologie lidí podle schopností a postojů (Model podle Plamínka) 
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Zdroj: (Plamínek, 2009: 99; Plamínek, Fišer, 2005: 46) 

                                                 
12„Úloha je soubor klíčových činností, které jedinec vykonává v souladu s danou rolí“ (Pilařová, 2008: 

16). 
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Strategický cíl rozvoje lidských zdrojů, podle modelu schopností a postojů (Obr. 4), 

vede do pravého horního kvadrantu, mít schopné a ochotné pracovníky. Jednici, kteří 

odpovídají hornímu levému kvadrantu představují problém, který spočívá v tom, že se 

mohou stát pro své „velké schopnosti vzorem, který budou ostatní napodobovat“ (Plamínek, 

2009: 99). Snahou řídících mechanismů je dostat rozbušky přes změnu postojů mezi pilíře. 

Plamínek tento úkol řadí mezi priority. Pokud se tento úkol nezdaří, je lepší tyto jedince 

poslat na trh práce, než je za každou cenu držet v týmu. V levém dolním kvadrantu se 

nacházejí příživníci, kteří zpravidla nepředstavují akutní problém jako rozbušky, protože 

nehrozí riziko, že by je někdo v jejich práci napodoboval či obdivoval. Jejich posun mezi 

pilíře spočívá přes změnu postojů a posléze přes změnu schopností. Tento posun je zpravidla 

nejdelší. V pravém dolním kvadrantu jsou snaživci. U těchto jedinců je úkolem manažera 

snaha o zlepšení jejich schopností, při neúspěchu navrhuje takové úkoly a úlohy, na které 

jejich znalosti a dovednosti budou stačit. Zároveň Plamínek zdůrazňuje péči o jedince, kteří 

se nacházejí v pravém horním kvadrantu. „Na pilíře se často zapomíná“, a to může být 

příčinou změny postojů a opuštění pravého horního kvadrantu (Plamínek, 2009: 100; 

zvýraznění autorka). 

 

Obrázek 5. Pyramida kultury  

 

 

Zdroj: (Plamínek, 2009:101) 
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Analýza příčin nežádoucího výkonu vychází z oblastí, které znázorňuje pyramida 

kultury (Obr. 5). Práce s pyramidou kultury je určitým postupem péče o lidské zdroje, která 

spočívá v odhalování příčin ochoty či neochoty, schopností či neschopností pro výkon 

konkrétní pracovní činnosti. Úkolem řízení a vedení je tyto příčiny odhalit a odstranit.  

 

Příčiny podle pyramidy kultury jsou rozděleny do následujících oblastí (Plamínek, 

2009: 101–102; Plamínek, Fišer, 2005: 47, 48; Pilařová, 2008: 24, 25; zvýraznění autorka):  

 

• oblast definice (nejasná úloha pracovních pozic, nejsou vytvořeny strategické 

cíle, cíle nejsou jasně definované, chybí popis pracovních míst, pracovník 

neví, co má dělat, co se od něho očekává); 

• oblast orientace (nedostatek informací pro výkon práce); 

• oblast motivace (nezajímavá a neinspirující práce, neochota plnit zadané 

úkoly, neochota investovat vlastní čas, znalosti a dovednosti k dosahování 

stanovených cílů); 

• oblast habilitace (nedostatečné dovednosti a znalosti); 

• oblast synergetizace (nedostatek vztahových dovedností, nedostatečné 

podmínky pro příznivé vztahy); 

• oblast integrace (zahrnuje lidské vlastnosti, které nelze měnit, ale působením 

na ně, dosáhneme úspěšné spolupráce – synergetizace). 

 

V rámci rozvoje lidských zdrojů je vhodné vytvářet takové podmínky, aby jednotliví 

pracovníci vnímali své vzdělávání jako benefit poskytovaný zaměstnavatelem a měli zájem 

o toto vzdělávání. Nesprávným přístupem je vzdělávání vnímat jako povinnost, kde toto 

vzdělávání má minimální efekt. Pozitivním přístupem ke vzdělávání jsou vytvářeny 

podmínky, které minimalizují příčiny pracovního neúspěchu pracovníka. Pro vedoucího 

pracovníka to znamená vykonávat zodpovědně své manažerské funkce, respektovat pravidla 

zpětné vazby a pečlivě plánovat i rozvoj lidských zdrojů.  
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4.4 Výkonová motivace 

 

Způsob, jakým přistupujeme ke zpětné vazbě v procesu řízení pracovního výkonu, 

posilujeme i motivačními faktory u zaměstnanců. Motivaci lze obecně charakterizovat jako 

něco, co nás žene dopředu, co nás vede k tomu, abychom rádi a s nadšením něco udělali, 

nebo byli ochotni to udělat. Motivace je příčinou našeho chování a jednání. V teorii motivace 

se hovoří o vnitřní a vnější motivaci. Vnitřní motivace je chápána jako motiv, jako 

psychologická příčina určitého chování či jednání člověka. Motivů je celá řada a jsou 

určovány individualitou každého jedince. Vycházejí z potřeb, návyků, zájmů, hodnot  

a ideálů (Bedrnová, Nový a kol., 2007). Na vnitřní motivaci působí stimuly, vnější motivace. 

„Stimulem přitom může být jakýkoliv podnět, který vyvolá určité změny vnitřní motivace“ 

(Bedrnová, Nový a kol., 2007: 365). V tomto případě se může jednat o finanční, nebo 

nefinanční stimulátory či motivátory.  

Výběr nefinančních motivátorů v pracovním prostředí (Hekelová, 2012: 73–74): 

• styl vedení; 

• pochvala a ocenění; 

• interpersonální vztahy; 

• možnost dalšího vzdělávání nad rámec toho, které je dáno zákonnou normou; 

• zajímavá práce; 

• možnost seberealizace; 

• pracovní prostředí;  

• úspěch.  

 

Podávat odpovídající výkon v patřičné kvalitě je do určité míry věcí výkonové 

motivace. „Výkonová motivace úzce souvisí s potřebou dosáhnout úspěchu a s protikladnou 

potřebou vyhnout se neúspěchu“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 375). U každého jedince se 

potřeba uznání, a její naplnění na základě úspěchu či neúspěchu, odráží v přístupu k práci. 

U jedince s vysokou mírou potřeby uznání lze očekávat aktivní přístup k práci, a naopak,  

u jednice s nízkou mírou potřeby uznání lze předpokládat pasivní přístup k práci. Jinak 

řečeno „Kdo nic nedělá, (ten) nic nezkazí“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 376). „Úroveň 

výkonové motivace je možné žádoucím směrem ovlivňovat“, vždy ale musíme mít na 

paměti, že „pozitivním hodnocením, pozitivní zpětnou vazbou lze dosáhnout více než 

kritikou a neustálým vytýkáním nedostatků a chyb“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007: 376; 

zvýraznění v originále). 
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5 Empirická část 

 

5.1 Výzkumný problém 

 

Předmětem výzkumného šetření byla zpětná vazba v procesu řízení a vedení 

nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Důvody, 

které mě přivedly k výběru tohoto tématu, vycházely z mého přesvědčení, že je zpětné vazbě 

mezi podřízeným a nadřízeným v prostředí zdravotnictví-ošetřovatelství věnována nižší 

pozornost, než by si zasloužila. Dále z mého zájmu o interpersonální vztahy a sociální 

komunikaci a ze své vlastní zkušenosti s přijímáním a podáváním zpětné vazby. 

V neposlední řadě zde významnou úlohu sehrála i prostudovaná literatura k uvedené 

problematice.  

Při bližší specifikaci výzkumného problému jsem se nechala inspirovat 

absolventskými pracemi Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V repozitáři 

závěrečných prací Univerzity Karlovy a v knihovně Katedry řízení a supervize v sociálních 

a zdravotnických organizacích jsem objevila několik prací, které se věnovaly podobné 

problematice. Jednalo se o následující diplomové práce.  

Cermanová (2005) zkoumala proces hodnocení v souvislosti s odměňováním 

zdravotních sester na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Thomayerovy nemocnice 

(Cermanová, 2005).  

Mahovská (2006) řešila problematiku formálního hodnocení výkonu ve vztahu ke 

vzdělávání a k profesnímu rozvoji v interních oborech ve Všeobecné fakultní nemocnici 

v Praze. Jejím cílem bylo pomocí dotazníkového šetření a analýzou dokumentů zjistit, jak 

funguje stávající systém pracovního hodnocení a jak jsou výsledky z hodnocení využívány 

pro vzdělávání a osobní rozvoj všeobecných sester. V dotazníkovém šetření se zaměřila na 

vrchní a staniční sestry (Mahovská, 2006).  

 Zemanová (2008) se rovněž zabývala problematikou hodnocení pracovníků – 

zdravotních sester. Pomocí analýzy interních dokumentů, polostrukturovaných rozhovorů  

a dotazníkového šetření zkoumala, jak hodnocení probíhá v Nemocnici Most, jaká jsou jeho 

pozitiva a negativa, a jak by se dalo hodnocení zlepšit. Zaměřila se na vedoucí a řadové 

sestry. Jejím cílem bylo zjistit příčinu nespokojenosti se stávajícím systémem hodnocení  

a navrhnout efektivnější systém hodnocení zdravotních sester (Zemanová, 2008).  

Králová (2012) se ve své závěrečné práci věnovala hodnocení pracovního výkonu 

nelékařských zdravotnických pracovníků v Oblastní nemocnici Jičín a.s. Zaměřovala se na 
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důvody a způsob zavedení hodnocení zaměstnanců, na jeho přijetí hodnocenými pracovníky 

a využití liniovými manažery. Výzkumné téma zkoumala pomocí kvalitativního  

a kvantitativního přístupu. Prováděla obsahovou analýzu interních dokumentů, rozhovory  

s top managementem a liniovými manažery, a dotazníkové šetření s nelékařským 

zdravotnickým personálem. Jejím cílem byla analýza současného systému hodnocení 

pracovníků a návrh nového hodnotícího formuláře a metodického pokynu (Králová, 2012).  

Kramešová (2013) se zabývala problematikou pravidelného hodnocení nelékařského 

zdravotnického personálu. Cílem této diplomové práce bylo zmapovat postoje řadových 

pracovníků a přístup vrchních sester a laborantů k hodnocení, a navrhnout změny v systému 

hodnocení. Tato autorka využila metodu rozhovoru pro vedoucí pracovníky a metodu 

dotazníkového šetření pro řadové pracovníky. V dotazníkovém šetření se kromě hodnocení 

zaměřovala na vliv organizační kultury v souvislosti se zavedením nové metodiky 

hodnocení do organizace (Kramešová, 2013).  

Lulková (2015) se zabývala systémem hodnocení pracovníků a jeho vlivem na 

pracovní výkon lékařů a nelékařského zdravotnického personálu. Zaměřila se na hodnocení 

sester a lékařů ve vztahu k motivaci a k jejich výkonnosti. Autorka zvolila kvalitativní 

přístup. Využila metodu rozhovoru a obsahovou analýzu interních dokumentů. Rozhovory 

vedla s vedoucími pracovníky a s podřízenými pracovníky. Jejím cílem byla důkladná 

analýza procesu hodnocení sester a lékařů, a návrh doporučení pro zlepšení stávajícího stavu 

(Lulková, 2015).  

A nakonec práce Hradilové (2016), která se ve svém výzkumu zaměřila na motivaci  

a zpětnou vazbu v systému hodnocení sester v jednom nejmenovaném zdravotnickém 

zařízení. Při výzkumu využila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory vedla 

s řadovými sestrami. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá 

hodnocení zaměstnanců (Hradilová, 2016).  

Výše jmenované autorky se většinou zaměřovaly na formální hodnocení jako na jednu 

z forem zpětné vazby mezi podřízeným a nadřízeným. Výsledek většiny diplomových prací 

směřoval ke shodnému závěru, že hodnocení zaměstnanců ve zdravotnickém prostřední 

neplní svou úlohu – nemotivuje, není návaznost na systém odměňování, není podkladem 

osobního či profesního rozvoje.  

Velkou inspirací se pro mne staly práce Lulkové a Hradilové. Tyto autorky se ve své 

práci mimo jiné zaměřovaly i na průběžnou zpětnou vazbu, jako na další formu zpětné vazby. 

Tuto zpětnou vazbu z hlediska řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu  

a řízení jeho pracovního výkonu považuji za základ veškerého manažerského úspěchu.  
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Při dalším hledání výzkumných prací, které by se věnovaly zpětné vazbě v procesu 

řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu či 

alespoň obdobně zaměřenému tématu v prostředí zdravotnictví-ošetřovatelství jsem 

rozsáhlejší výzkumné práce v českém prostřední nenašla.  

Úspěšnější jsem byla při hledání výzkumných zahraničních prací. Autoři Eneh a kol. 

z University of Eastern Finland publikovali v časopise Journal of Nursing Management 

(Eneh, Vehviläinen-Julkunen, Kvist, 2012) výsledky studie, která byla zaměřena na to, jak 

vnímá finský ošetřovatelský personál způsob vedení ve vztahu k manažerské etice, k vedení 

ošetřovatelského procesu, ke zpětné vazbě, k odměnám, k profesnímu rozvoji a k roli 

vedoucí sestry. Výzkumná data k této studii byla získána pomocí strukturovaného 

elektronického dotazníku. Celkem bylo odesláno 5692 dotazníků do čtyř nemocnic 

východního Finska s návratností 26,3 %. Analýza tak byla založena na 1497 výpovědích 

ošetřujícího personálu. Většinou se jednalo o registrované zdravotní sestry. Z výzkumného 

šetření vyplynulo, že 7 sester z 10 bylo spokojeno s manažerskou etikou (s respektem 

k právům zaměstnanců, s podporou, s nasloucháním, se spravedlností…) a s profesním 

rozvojem (vedení poskytuje informace o vzdělávacích a rozvojových aktivitách, motivuje 

zaměstnance v profesním rozvoji…), 4 sestry z 10 hodnotily negativně, či pozitivně vedoucí 

sestru (motivování druhých…)a více jak jedna třetina ošetřovatelského personálu byla 

nespokojena s ošetřovatelským procesem (s rozdílnými pracovními postupy s bezpečností 

práce, s hodnocením pracovních výsledků…), se zpětnou vazbou (s pravidelným 

poskytováním zpětné vazby…) a s odměnami. Autoři ve své závěrečné zprávě pak uvádějí, 

že ošetřovatelský personál očekává zpětnou vazbu, odměny a zapojení do rozhodovacího 

procesu. Dále se vyjadřují k tomu, že ošetřovatelský personál potřebuje znát vizi svých 

vedoucích sester, tak jako vedoucí sestry potřebují znát názory ošetřovatelského personálu, 

aby mohly vytvářet příznivé pracovní prostředí a zlepšovat ošetřovatelskou péči (Eneh, 

Vehviläinen-Julkunen, Kvist, 2012).  

Jako další zahraniční práci bych ráda uvedla studii autorek Brady Germain  

a Cummings, které zkoumaly vliv vedení na pracovní výkon sestry (Brady Germain, 

Cummings, 2010). Cílem studie bylo identifikovat konkrétní faktory vlivu vedení na 

pracovní výkon sestry. Data ke studii byla získaná systematickou analýzou výzkumných 

článků, které se věnovaly podobné tématice. Z analýzy osmi studií vyplynulo, že chování 

vedoucích sester má přímý, či nepřímý vliv na práci jejich sester, na jejich motivaci  

a pracovní výkon. Mezi identifikované faktory, které ovlivňují výkonnost sestry, byly 

zařazeny: autonomie, pracovní vztahy a dostupnost zdrojů (Obr. 6). Výstupem takto vedené 

studie bylo, že pracovní výkon sester lze posílit tím, že vedoucí pracovníci pochopí a řeší 
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faktory ovlivňující jejich schopnosti a výkonovou motivaci (Brady Germain, Cummings, 

2010). 

 

Obrázek 6. Teoretický model motivátorů pracovního výkonu sestry  

 

 Zdroj: (Brady Germain, Cummings, 2010: 436) 

 

Všechny výše uvedené skutečnosti mi napomohly zpřesnit výzkumné téma a vymezit 

výzkumný problém, který by byl relevantní z hlediska přínosu pro efektivní řízení a vedení 

nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Zpětná vazba se 

tak pro mne stala volbou zacílení mého výzkumného šetření. V souvislosti s prostudovanou 

literaturou jsem si postupně ujasňovala, jak bych chtěla daný problém studovat v prostředí 

zdravotnictví-ošetřovatelství. Jako důležitý krok jsem si stanovila nejprve definovat pojem 

zpětné vazby.  

V teoretické části této diplomové práce jsem formulovala pojem zpětné vazby jako 

vědomou a verbální část komunikace, která má za cíl pomoci druhým zlepšit jejich pracovní 

výkon. Důležité bylo také vyjasnit si pojem pracovní výkon.  

Pro potřeby této diplomové práce jsem pojem pracovní výkon vymezila jako soubor 

různých proměnných, které ovlivňují pracovní výkon na jeho začátku, v průběhu a na konci. 

Jedná se o vstupy (znalosti a dovednosti), které vkládáme do pracovní činnosti, samotný 

průběh vykonávané činnosti a výstupy, což je konečný výsledek práce. Na všechny tyto 
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proměnné mohou manažeři působit svými řídícími mechanismy a ovlivňovat tak kvalitu 

pracovního výkonu.  

Pojmy řízení a vedení byly pro tuto studii pojaty následovně. Proces řízení jako 

komplex činností, mezi které můžeme zahrnout plánování, organizování, přikazování, 

koordinaci a kontrolu. A proces vedení jako činnosti, které se zabývají motivací, 

hodnocením, odměňováním a komunikací.  

Za nelékařského zdravotnického pracovníka byla pro tuto studii považována 

všeobecná sestra a ošetřovatel pracující bez odborného dohledu13.  

  

                                                 
13 Dle §5 odst. 2 a 4 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních platný do 31.8. 

2017.  
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5.2 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

 

Cílem výzkumného šetření bylo ozřejmit proces řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu pomocí zpětné vazby  

a zodpovězení hlavní výzkumné otázky společně s doplňujícími otázkami, které jsem 

v průběhu výzkumného šetření reformulovala vzhledem k sycení daty budoucích kategorií. 

Jako vedlejší záměr jsem si stanovila odhalit potenciální oblasti rozvoje manažerských 

kompetencí a navrhnout případná řešení, která by přispěla k efektivnímu řízení pracovního 

výkonu pomocí zpětné vazby.  

Znění hlavní výzkumné otázky bylo následující: 

 

Jakou roli sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu?  

 

Základní výzkumnou otázku jsem dále rozdělila:  

 

1. Co je tím podstatným faktorem, který ovlivňuje úspěšnou práci se zpětnou vazbou 

v procesu řízení pracovního výkonu? 

2. Jaké faktory ovlivňují přijímání zpětné vazby z pozice podřízeného? 

3. Jakým způsobem staniční sestry motivují prostřednictvím zpětné vazby?  

4. Jakým způsobem je přijímána a podávána zpětná vazba z pozice nadřízeného? 
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5.3 Metodologie 

 

5.3.1 Kvalitativní přístup 

 

Předkládané výzkumné šetření bylo založeno na kvalitativním přístupu. Volba tohoto 

přístupu vycházela ze samé podstaty zkoumaného problému. Vzhledem k tomu, že mou 

hlavní snahou bylo objasnění a porozumění jevům, které se odehrávají v souvislosti se 

zpětnou vazbou v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení 

jeho pracovního výkonu, bylo na místě využít metody kvalitativního výzkumu. Jak uvádějí 

Strauss a Corbinová: „Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je 

podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových  

a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní 

metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativní metodou obtížně 

podchycují“ (Strauss, Corbinová, 1999: 10).  

 

 

5.3.2 Polostrukturovaný rozhovor 

 

Data k tomuto výzkumu jsem získala pomocí techniky polostrukturovaného 

rozhovoru. Tato technika „vychází z předem připraveného seznamu témat a otázek“ 

(Švaříček, Šeďová a kol., 2014: 160). Strukturu rozhovoru jsem koncipovala do pěti oblastí: 

kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče, vzdělávání a osobní rozvoj, výkonová motivace, 

formy zpětné vazby, podávání a přijímání zpětné vazby. Koncipována byla zvlášť pro 

všeobecné sestry / ošetřovatele a s mírnou úpravou pro staniční sestry (Příloha 1 a 2). 

Struktura tazatelských otázek neobsahuje reflektující otázky. Sled otázek vycházel 

z jedinečnosti každého rozhovoru – některé byly vynechány a některé zase doplněny. Svou 

podstatou se jednalo o hloubkové rozhovory. V těchto rozhovorech jsem reflektovala 

významné události z širší perspektivy. Mým cílem bylo získat osobitý pohled všeobecných 

sester / ošetřovatelů a staničních sester na zpětnou vazbu v procesu řízení a vedení 

nelékařského zdravotnického personálu a řízení jejich pracovního výkonu. 

Rozhovory jsem prováděla v období od 3. 1. do 21. 3. 2017. Celkem jsem provedla  

13 rozhovorů, z toho 8 rozhovorů se všeobecnými sestrami / ošetřovateli a 5 rozhovorů se 

staničními sestrami. Z toho dva rozhovory se všeobecnými sestrami / ošetřovateli jsem do 

analýzy a závěrečného hodnocení nezařadila vůbec. Mé rozhodnutí bylo v prvé řadě 
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ovlivněno tím, že jsem chtěla posílit validitu výzkumného šetření, protože jeden rozhovor 

jsem vedla s mou přímou podřízenou a jeden rozhovor jsem nezařadila z důvodu časové 

tísně před termínovaným odevzdáním diplomové práce.  

Účastníci výzkumného šetření byli vybíráni podle pravidel, která uvádím 

v podkapitole 5.3.3 Výběr zkoumaných subjektů. Před samotným zahájením každého 

rozhovoru jsem účastníka výzkumu seznámila s tématem a účelem našeho setkání. 

Rozhovory byly zahájeny až po slovním a písemném informovaném souhlasu 

s audiozáznamem a jeho následným přepisem. Tyto a další etické zásady se prolínaly celým 

mým výzkumným šetřením (viz podkapitola 5.3.4 Etické zásady).  

Rozhovory se uskutečňovaly na nejrůznějších místech a v nejrůznějších časech. Plně 

jsem respektovala návrh účastníků výzkumu. Rozhovory byly vedeny v nemocnici, kde jsem 

prováděla výzkumné šetření, v mé kanceláři, v kanceláří příslušných staničních sester a na 

pracovištích příslušných všeobecných sester a ošetřovatelů. Uskutečňovaly se v pracovní  

i mimo pracovní dobu. Nejdelší rozhovor trval 1 hodinu a 47 minut, nejkratší rozhovor 34 

minut. Nejdelší rozhovor byl také prvním rozhovorem. U tohoto rozhovoru jsem si 

uvědomila, že jsem se odklonila od výzkumného tématu. Proto jsem v dalších rozhovorech 

více pracovala se scénářem rozhovoru. Ostatní rozhovory následně trvaly kolem 1 hodiny. 

Doba, po kterou byl veden nejkratší rozhovor, byla, dle mého pozorování, dána únavou  

a pracovní rezignací informantky, která se mimo jiné projevovala i ve slovním vyjádření: 

„… já už jsem stagnovala, já jsem tam zamrzla po těch letech…“, až projekcí do druhých 

osob: „… myslím, že hodně holek je tam vyhořelých, že to dělají jako automat, že už nad tou 

prací ani nepřemýšlí“ (všeobecná sestra 2). 

Zásadní problém s vedením rozhovorů jsem neměla. Otázky byly všem srozumitelné. 

Zcela výjimečně se informanti ujišťovali, zda zadané otázce porozuměli. Množství 

rozhovorů jsem ukončila až v momentě, kdy jsem nabyla dojmu, že s dalším rozhovorem 

žádné nové informace nepřicházejí. Strauss (1987) tento moment nazývá, že: „data byla 

teoreticky nasycena“ (Strauss citován in Švaříček, Šeďová a kol., 2014: 88).  
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5.3.3 Výběr zkoumaných subjektů 

 

Jelikož mým zájmem a v podstatě cílem výzkumného šetření bylo ozřejmění  

a porozumění zpětnovazebnímu procesu mezi nadřízeným a podřízeným, zahrnula jsem do 

výzkumného vzorku všeobecné sestry / ošetřovatele pracující bez odborného dohledu jako 

podřízené a staniční sestry jako nadřízené (sestry-manažerky). Při vzorkování jsem 

vycházela ze skutečnosti, že tito zdravotníci mají nejblíže k pacientovi a nejvíce mohou 

ovlivnit kvalitu a bezpečnost ošetřovatelské péče. Zároveň jsem vycházela z výzkumného 

problému a ze základní výzkumné otázky. Kritéria pro volbu informantů byla dvě: prvním 

kritériem byla způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry / ošetřovatele bez odborného 

dohledu a funkční zařazení na pozici liniového manažera, tedy staniční sestry, a druhým 

kritériem byl souhlas s účastí ve výzkumu.  

Způsob vzorkování probíhal hned několika způsoby. Nejprve jsem oslovila známé 

osoby, o nichž jsem věděla, že mají ve svém blízkém okolí nelékařské zdravotnické 

pracovníky. Dále jsem využila metodu náhodného oslovování sester v prostorách 

nemocnice. A nakonec jsem kontaktovala sestry, které jsem znala z minulosti. Takto jsem 

získala 12 účastníků výzkumného šetření (7 všeobecných sester / ošetřovatelů a 5 staničních 

sester). Z toho jsem 8 účastníků do prvního setkání neznala vůbec, 4 účastníky jsem znala 

v rámci potkávání v areálu nemocnice. Do výzkumného vzorku jsem navíc zařadila jednu 

staniční sestru, s kterou jsem prováděla dřívější rozhovor na téma „Řízení pracovního 

výkonu prostřednictvím poskytování zpětné vazby“ v průběhu plnění studijních povinností 

v kurzu Kvalitativní výzkum sociálních a zdravotnických organizací. Do výzkumného 

vzorku jsem nakonec začlenila 12 sester / ošetřovatelů z 9 různých klinik. 

Výzkumný vzorek představuji v tabulce 3 a 4.  
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Tabulka 3. Výzkumný vzorek – všeobecné sestry / ošetřovatelé  

 

Informant Věk 
Dosažené 

vzdělání 

Praxe ve 

zdravotnictví 

Pracovní 

zařazení 

Všeobecný 

ošetřovatel 1 
31 VOŠ 9 Sestra u lůžka 

Všeobecná sestra 2 39 VOŠ 15 
Sestra v 

ambulanci 

Všeobecná sestra 3 30 VŠ 8 Sestra u lůžka 

Všeobecná sestra 4 26 VŠ 2 
Sestra 

v ambulanci 

Všeobecná sestra 5 39 SŠ 18 
Sestra 

v ambulanci 

Všeobecná sestra 6 53 VŠ 32 Sestra u lůžka 

Celkem 6 informantů 

Zdroj: autorka 

 

Tabulka 4. Výzkumný vzorek – staniční sestry 

 

Informant Věk 
Dosažené 

vzdělání 

Praxe ve 

zdravotnictví 

Praxe 

v pozici 

staniční 

sestry 

Počet 

podřízených 

Staniční sestra 1 37 VŠ 12 1 12 

Staniční sestra 2 45 SŠ 24 10 14 

Staniční sestra 3 57 SŠ 36 9 15 

Staniční sestra 4 61 SŠ 40 30 16 

Staniční sestra 5 34 VOŠ 9 3 15 

Staniční sestra 6 56 VŠ 34 23 23 

Celkem 6 informantů 

Zdroj: autorka  
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5.3.4 Etické zásady 

 

V průběhu celého výzkumného šetření jsem dbala na dodržování etických zásad 

kvalitativního výzkumu stejně jako na dodržování zásad uvedených v zákoně č. 10/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Každý rozhovor jsem začala až po 

důkladném vysvětlení daného výzkumného tématu, proč se setkáváme a k jakému účelu 

budou data použita. Zároveň jsem všechny rozhovory a jejich audiozáznamy zahájila až po 

slovním a písemném informovaném souhlasu (Příloha 3). Ve výzkumu jsem nezveřejňovala 

žádná data, která by mohla identifikovat účastníka výzkumu. V celém výzkumném šetření 

jsem respektovala anonymitu informantů.  

 

5.3.5 Otevřené kódování 

 

Veškerá získaná data byla analyzována kvalitativně. Podkladem analýzy bylo  

12 rozhovorů (6 rozhovorů se všeobecnými sestrami / ošetřovateli a 6 rozhovorů se 

staničními sestrami). K analýze jsem využila techniku otevřeného kódování. Otevřené 

kódování „se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů“ 

(Strauss, Corbinová, 1999: 10). V pracovní rovině se jedná o to, že jsou údaje postupně 

„rozebrány, konceptualizovány a složeny novým způsobem“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2014: 

211). 

Na stejném principu jsem pracovala i já. Otevřenému kódování vždy nejprve 

předcházelo přepsání rozhovoru, které mi v některých případech zabralo řádově i několik 

hodin až dnů. Po přepsání jednotlivých rozhovorů jsem začala s opakovaným pročítáním  

a začala jsem s prvotním kódováním. Při tomto postupu jsem zpočátku využila tužku a papír, 

kdy jsem slovům, slovním spojením, větám a odstavcům přiřazovala určité kódy, které 

výstižně prezentovaly určitý jev. Zpočátku jsem kódovala celé vzniklé texty, přičemž mi 

vzniklo několik set kódů, s kterými jsem si v první fázi kódování nevěděla rady. Proto jsem 

vzniklé texty překódovala. Při rekódování jsem se již držela výzkumných otázek a měla na 

mysli, že tyto otázky jsou sítem pro získání dat ve vztahu k nim (Švaříček, Šeďová a kol., 

2014). Během této fáze i tak vzniklo mnoho kódů, které jsem postupně redukovala dle 

společného významu, kterým prezentovaly daný jev. De facto jsem při prvním a následně 

druhém kódování přidělovala určitým jevům ad hoc kódy, které jsem posléze dle 

opakovaného čtení redukovala na počet uvedený v závěru této kapitoly. Při kódování jsem 

využila jak in vivo kódů jako např. diář úspěchů a neúspěchů, člověk vstoupil do jámy lvové, 

tak kódů svých vlastních. In vivo kódy jsou takové výrazy, které používali sami informanti 
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a danou situaci vystihovaly lépe než kód přidělený mou osobou (Švaříček, Šeďová a kol., 

2014). Ve druhé fázi kódování jsem přistoupila k tzv. kategorizaci kódů, což znamená, „že 

desítky – někdy až stovky – kódů, které vzešly z otevřeného kódování, seskupujeme podle 

podobnosti nebo jiné vnitřní souvislosti… pod hlavičku nově pojmenované kategorie…“ 

(Švaříček, Šeďová a kol., 2014: 221).  

Při kódování a kategorizaci jsem využila nejenom tužky a papíru, ale i programu Word 

a Excel. V podstatě jsem hledala způsob, který by mi nejlépe usnadnil další práci se 

získaným materiálem. Hlavně při psaní závěrečné výzkumné zprávy. Vzniklé kódy jsem 

přepisovala a postupně doplňovala do předdefinované tabulky v Excelu, kam jsem si mimo 

jiné zapisovala i umístění kódů pro pozdější dohledání v daném textu. Stejně jako jsem 

pracovala ve fázi kódování, jsem podobně pracovala ve fázi kategorizace. Kategorie jsem 

několikrát přepracovávala a vzniklé kódy jsem opakovaně přeskupovala. V některých 

případech jsem polemizovala, kam bych měla zařadit daný kód, protože mi přišlo, že by 

mohl být zařazen pod více než jednu kategorii.  

V následujícím textu předkládám centrální kategorie a u nich uvádím nejčastější kódy, 

kterým jsou tyto kategorie nadřazené.  

 

Kódování všeobecné sestry / ošetřovatelé 

 

Kategorie: Vztah založený na důvěře jako základ úspěšné práce se zpětnou vazbou 

 

Důvěra, očekávání, mlčenlivost, řešení pracovních problémů, pocit nespravedlnosti, 

ponižování, vidí či přihlíží nežádoucím pracovním procesům a výsledkům v ošetřovatelské 

péči, nekoná, nedostatky a vážná pochybení v ošetřovatelské péči. 

 

Kategorie: Příčiny ovlivňující reakce na zpětnou vazbu z pozice podřízeného 

 

Osobnost nadřízeného, styl vedení a řízení, zájem o práci svých podřízených, 

nadřízený se zaměřuje, čas a místo podání zpětné vazby, realizace zpětné vazby, nevhodná 

doba, provozní schůze, kancelář, inspekce sester, chodba oddělení, význam pochval a výtek, 

emoční inteligence, negativní emoce. 
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Kategorie: Zpětná vazba jako motivátor pracovního výkonu 

 

Kritika, pochvala, vnější stimulátory, příjemné pocity, větší výkonnost, angažovanost 

pocit důležitosti a nenahraditelnosti, vyjádření důvěry ve schopnosti, poděkování, neverbální 

projev – úsměv, slovní a mimoslovní pochvaly, finance, více osobního volna, přidělení 

zajímavé a náročnější práce.  

 

Kódování staniční sestry 

 

Kategorie: Podávání zpětné vazby 

 

Člověk vstoupil do jámy lvové, únavná kritika, podávání negativní zpětné vazby – 

poklidné podávání, nepříjemné pocity, osobnost člověka, zkušenost s řízením a vedením, 

podávání pozitivní zpětné vazby – nepřirozené, nezvyk, diář úspěchů a neúspěchů, intuitivně 

– mají to v hlavě, žádný smysl, podpora u méně sebevědomých jedinců, možnost vyjádření 

svého názoru na pracovní výkon, individuální přístup.  

 

Kategorie: Přijímání zpětné vazby 

 

Přijímají s radostí, pozitivní zpětná vazba se přijímá hůř než negativní zpětná vazba, 

nedostatek pochval od druhých, přijímání negativní zpětné vazby, neoprávněná kritika, 

narušení pracovních vztahů a spolupráce. 
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5.4 Interpretace získaných dat 

 

V této kapitole předložím interpretaci získaných dat, o čem vlastně získaná data 

vypovídají. Interpretace bude podložena výroky jednotlivých informantů, odbornou 

literaturou a vlastními zkušenostmi – zvlášť pro všeobecné sestry / ošetřovatele jako 

podřízené a zvlášť pro staniční sestry jako nadřízené. Mou snahou bude udržet výklad  

v souladu s hlavní výzkumnou otázkou:  

 

Jakou roli sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu? 

 

Postupně budu čtenáře seznamovat s tématy, která vznikla kategorizací datového 

materiálu při otevřeném kódování. V textu se u všeobecných sester/ ošetřovatelů postupně 

objeví témata:  

 

• vztah založený na důvěře jako základ úspěšné práce se zpětnou vazbou,  

• příčiny ovlivňující reakce na zpětnou vazbu z pozice podřízeného,  

• zpětná vazba jako motivátor pracovního výkonu.  

 

U staničních sester budou prezentována témata jako: 

 

• podávání zpětné vazby,  

• přijímání zpětné vazby. 

 

 

K prezentaci výzkumných dat jsem použila techniku vyložení karet. Podle Švaříčka, 

Šeďové a kol. tato technika spočívá v převyprávění obsahu jednotlivých kategorií, kterou 

lze využít v návaznosti na otevřené kódování (Švaříček, Šeďová a kol., 2014: 226). Stejní 

autoři se vyjadřují k tomu, že není zcela nutné ve výzkumné zprávě uvádět všechny kategorie 

vzniklé analýzou datového materiálu. Výběr kategorií by měl ale odpovídat výzkumné 

otázce a vzájemným vztahům mezi kategoriemi.  

  



 

58 | S t r á n k a  

 

5.4.1 Zpětná vazba z pohledu všeobecných sester / ošetřovatelů 

 

5.4.1.1 Vztah založený na důvěře jako základ úspěšné práce se zpětnou vazbou 

 

Jako jeden z významných aspektů, který se mi objevil v souvislosti s řízením 

pracovního výkonu pomocí zpětné vazby, je vztah založený na vzájemné důvěře mezi 

nadřízeným a podřízeným. Důvěra je „typ postoje a zároveň mezilidského vztahu, který 

vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner komunikace (osoba, instituce) splní 

určitá očekávání“ (Linhart, Petrusek, Vodáková, Maříková et al., 1996: 231). Důvěra je 

základem veškerého dění mezi nadřízeným a podřízeným. „Vysoká důvěra se promítá do 

všeho, co děláme a co nás obklopuje. Ve společnostech a firmách hmatatelně zlepšuje 

komunikaci, spolupráci i výsledky, činnosti, inovace, strategii, zapojení, vztahy partnerství, 

vztahy se všemi zainteresovanými stranami“ (Covey, Merril, 2008: 37).  

Aby mohl v pracovním prostředí jedinec podávat odpovídající pracovní výkon, 

potřebuje plnou důvěru v druhého člověka. Podobně o tom smýšlí i všeobecný ošetřovatel 

1: Aby člověk mohl fungovat, tak tomu pracovnímu prostředí musíte důvěřovat, bez důvěry 

to nejde.  

 

Důvěra ovlivňuje naše chování a jednání k danému jedinci. Pokud jedinec nesplňuje 

naše očekávání, která vyplývají z pracovní náplně či role, důvěra se postupně vytrácí, tak 

jak o tom hovoří všeobecný ošetřovatel 1.  

 

Já nemám důvěru v naši vrchní sestru. Myslím si, že je to špatně, protože ona by měla 

být ta vedoucí, na kterou se obracíte v momentě, kdy máte nějaké problémy. Ona by měla 

být ta, která vám poradí či pomůže, když si s něčím nevíte rady či se dostanete do složité 

situace. Pokud ale veřejně ventiluje vámi svěřené informace, ztrácíte pak k takové vrchní 

sestře veškerou důvěru. Takže já, jak můžu, tak se naší vrchní sestře vyhýbám, protože jsem 

opakovaně zažil, že když jsem jí něco svěřil, takto za chvilku věděli všichni ostatní. A to je 

špatně (všeobecný ošetřovatel 1). 

 

Z výše uvedené citace je zřejmé, že podřízený od svého nadřízeného, v tomto případě 

nepřímého nadřízeného, očekává mlčenlivost a řešení pracovních problémů.  
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„Nízká důvěra a špatné vztahy jdou ruku v ruce“ (Covey, Merril, 2008:30). Mezi další 

faktory, které mohou přispívat k narušení důvěryhodného vztahu mezi podřízeným  

a nadřízeným, je možné zařadit takové projevy chování a jednání nadřízeného, jež vyvolávají 

u podřízených pocit nespravedlnosti a ponižování, jak zaznívá v následujících výpovědích. 

 

Kdyby ke všem přistupovala stejně anebo to nedělala tak okatě, jak to dělá. Kdybych 

viděla, že pro všechny platí stejná pravidla a jejich dodržování je od všech náležitě 

vyžadováno, tak samozřejmě nemám s tím problém. Ale mně tohle členění a rozdílný přístup 

vadí, že někdo může a někdo musí (všeobecná sestra 5).  

 

Dřív někdo musel a někdo ne, a teďka musí všichni (všeobecná sestra 2). 

 

Vrchní sestra nedá dopustit na sestry, co dělají na ambulanci. Nad nimi drží 

ochrannou ruku. Tam je to jak na svatém kopečku (všeobecný ošetřovatel 1). 

 

Mám pocit, že po mně vyžaduje, abych pořád dělala a ani na pět minut si nesedla. Jiní 

jedinci můžou chodit kouřit i třikrát za směnu a mně je v současné době sledována doba 

oběda. Opakovaně se mi teď stalo, že když jsem byla na obědě, tak po 30 minutách jsem 

měla telefonát od své nadřízené, kde jsem tak dlouho. Já mám pocit, že mě tlačí do toho, 

abych odešla (všeobecná sestra 5). 

 

Jednají s tebou jak s nějakým cucákem (všeobecná sestra 2).  

 

Bývalá staniční sestra nám byla schopna vynadat před pacienty i rodiči, většinou to 

bylo ale kvůli nesmyslům. To se nám samozřejmě nelíbilo (všeobecná sestra 3). 

 

Důvěru narušuje i takové jednání a chování nadřízeného, který vidí či přihlíží 

nežádoucím pracovním procesům a výsledkům v ošetřovatelské péči na svém pracovišti 

a nekoná. V pracovním prostředí, kde jsou tolerovány nedostatky a vážná pochybení 

zhoršující kvalitu a bezpečnost ošetřovatelské péče nelze očekávat příznivý efekt řízení 

pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. Všeobecná sestra 5 říká:  
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Ona si prostě vybírá lidi. Ti vybraní či oblíbení dělají jednu chybu za druhou a jim je 

to promíjeno. Udělat to já, tak bych měla velký problém. Například jedna sestra místo 

Mesocainu podala lékaři fyziologický roztok a bylo to zameteno. Skutečně nemám potřebu 

měnit svoji osobnost jenom kvůli tomu, abych někomu podlézala. Chci mít klid na práci, ale 

ne na úkor věcí, co se tady dějí. Vím, že hodnocení, které teď tady proběhlo, bylo neupřímné, 

protože během roku vůči mně měla spoustu výhrad, a nakonec v něm byla jenom samá 

pozitiva.  

 

Vzájemná důvěra podporuje dobré vztahy na pracovišti. Důvěra se odráží ve všem, co 

děláme. Pokud je náš pracovní či osobní vztah založen na plné důvěře zlepšuje se i proces 

komunikace a spolupráce s druhou stranou. V takovém vztahu naopak můžeme očekávat 

příznivý efekt zpětné vazby, jak je patrné v následující výpovědi.  

 

Současná staniční sestra k nám přistupuje profesionálně, snaží se všechno řešit v tom 

nejlepším slova smyslu. S každým komunikuje tak, aby to nebylo nepříjemné jí ani nám. Je 

to pořád v rámci takové slušnosti. Samozřejmě si všimla věcí, které se na tom oddělení 

nedělaly úplně nejlépe. Prostě nám ale řekla, že to takto dělat nemůžeme, že to musíme dělat 

jinak a hledaly se kompromisy. Myslím, že ona k nám přistupuje velmi profesionálně 

(všeobecná sestra 3).  
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5.4.1.2 Příčiny ovlivňující reakce na zpětnou vazbu z pozice podřízeného 

 

Co všechno může ovlivňovat reakce na zpětnou vazbu z pozice podřízeného je 

vyjádřeno v dalším textu. Příčin, které se podílejí na přijetí, či nepřijetí zpětné vazby od 

nadřízeného, je ve své podstatě hned několik. Jejich součet zvyšuje pravděpodobnost přijetí, 

či nepřijetí zpětné vazby a její další využití v osobním či profesním životě. Zda pro nás bude 

mít ten správný motivující efekt a bude tím významným motorem úspěšného a žádoucího 

pracovního výkonu. Jako jedna z příčin ovlivňující reakce na zpětnou vazbu z pozice 

podřízeného z rozhovorů vyplynulo, že se jedná o osobnost nadřízeného a styl jeho vedení 

a řízení. Výkon jeho práce, a to především zájem o práci svých podřízených, se odráží 

v přijetí, či nepřijetí zpětné vazby u podřízených. Všeobecná sestra 3 k tomu říká:  

 

Ona naši péči vůbec neznala, ona nevěděla, co se tam dělá, to byl podle mne taky 

důvod, proč se ty staniční sestry vyměnily. Za ni jsme dělaly taky to hodnocení, ale ona mi 

tam většinou všechno odkývala, co jsem si tam napsala. Ona ho měla v podstatě podobné  

a nikdy mi neřekla nic špatného, že bych něco měla změnit, prostě nikdy. Což vypovídá taky 

o tom, že nikdy nemůžete být úžasná, dokonalá, musí tam být něco, co vám musí vytknout,  

a to tam nebylo. Od ní jako od člověka mi to bylo jedno. Nemůžu říct, že by u mě neměla 

autoritu, ale pro mne to nebyl člověk ničím, nebyl vzorem, nebyl pro mne tím vůdcem. A když 

se prostě snažíte něco změnit, aby to bylo lepší, a ten člověk vám všechno zavrhne, tak pak 

už jenom rezignujete a o nic se nesnažíte. Opravdu pro mne to byl člověk, který napsal 

rozvrh, a viděla jsem se s ním práci, to bylo všechno.  

 

Způsob reakce na zpětnou vazbu z pozice podřízeného může být ovlivněn i tím, na co 

se příslušný nadřízený zaměřuje a jaký význam tomu přikládají jeho podřízení. Zda 

podřízení vnímají danou věc za důležitou pro výkon jejich práce, za věc, která nesnese 

zbytečného odkladu a která vyžaduje náležitou intervenci z pozice nadřízeného pomocí 

zpětné vazby, anebo se naopak jedná o věc, která z hlediska odvedení kvalitní a bezpečné 

ošetřovatelské péče se pro danou chvíli jeví jako nepodstatná. Tato vzájemná shoda, či 

neshoda v očekávání na výkon práce nelékařského zdravotnického personálu, respektive na 

kvalitu a bezpečnost ošetřovatelské péče se odráží v přijetí, či nepřijetí zpětné vazby. 

A zároveň odhaluje, co je pro daného nadřízeného na svěřeném ošetřovatelském úseku 

podstatné a čemu věnuje náležitou pozornost z hlediska poskytování kvalitní a bezpečné 

ošetřovatelské péče.  
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Tady je to všechno o papírech. Zapomeneš dát někam razítko nebo někam něco zapsat, 

protože se víc soustředíš na pacienta, a hned je problém. Administrativa ta je podstatná, na 

té se tady lpí. Já si myslím, že v současné době jsou papíry důležitější než ten pacient – TEN 

NENÍ DŮLEŽITÝ. Bohužel to tak ve zdravotnictví začíná být. Administrativa vítězí nad 

pacientem (všeobecná sestra 2).  

 

Jako významné se kromě všech výše uvedených vlivů, které se podílejí na efektivním 

řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby v rozhovorech, objevovaly i takové faktory, 

jako jsou čas a místo podání zpětné vazby a její samotná realizace. V tomto případě 

sehrává důležitou úlohu v přijetí, či nepřijetí zpětné vazby z pozice podřízeného zkušenost 

daného poskytovatele. Jak on sám dokáže využívat tento řídící nástroj směrem ke kvalitě  

a bezpečnosti ošetřovatelské péče. Jakou mají sílu tyto konkrétní faktory na přijetí, či 

nepřijetí zpětné vazby z pozice podřízeného je možné vyčíst z následujících výpovědí.  

 

Faktor času  

 

Pro efektivní podání zpětné vazby a její zdárné přijetí je pro některé účastníky 

výzkumu rozhodující i doba podání zpětné vazby. Za zcela nevhodnou dobu se pro 

poskytnutí zpětné vazby jeví doba, kdy mají informanti nejvíce práce – kdy se naplno věnují 

přímé péči o pacienty. S faktorem času, který se stává rovněž důležitým předpokladem 

úspěšného přijetí, či nepřijetí zpětné vazby na pracovní výkon jedince, úzce souvisí i význam 

jaký přikládají oba účastníci zpětnovazebního procesu dané situaci. Pokud je příjemcem 

zpětné vazby vyhodnocena situace jako zcela nevhodná a nepodstatná, může se stát takový 

moment příčinou neadekvátních reakcí na podanou zpětnou vazbu. Pokud je ale příjemcem 

vyhodnocena situace jako důležitá a zároveň si je při tom vědom i chyby, tudíž očekává 

negativní zpětnou vazbu za svůj pracovní výkon, je čas v tomto momentě nepodstatný, tak 

jak o tom vypovídají následující výroky.  

 

Záleží jak na co, když je to pro mne banalita, viz třeba, že někam zapomenu dát razítko 

a staniční sestra to přijde řešit v tu nejméně vhodnou dobu, kdy máte nejvíce práce, tak to 

mě pak hodně vytočí. To si pak říkám, že teď tady řeší tyhle nesmysly. Ale když je to něco 

důležitého, tak to přijmu normálně s pokorou, pokud třeba udělám chybu (všeobecná sestra 

2). 
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Tak určitě se to ve vás odrazí. Zaleží, kdy mi to ten dotyčný řekne. Když mi to řekne 

během práce, tak se to dokáže odrazit na mé práci. Když mi to řekne, když jdu domů, tak 

přijdu domů naštvaná a nechce se mi s nikým mluvit. Ale teď, při tom hodnocení to se mnou 

neudělalo vůbec nic. Věděla jsem, že to přijde. Staniční sestra mi řekla svůj názor a já jsem 

to přijala úplně v pohodě a v podstatě jsem šla normálně pracovat, tak jak jsem pracovala 

před tím a neřešila jsem to. Věděla jsem, že si musím dávat pozor na to, abych občas 

nevystartovala a nebyla na druhé nepříjemná (všeobecná sestra 3).  

 

Faktor místa  

 

Zpětná vazba na pracovní výkon je mimo jiné předávána i v rámci provozních schůzí. 

Ty jsou pak vnímány jako prostor či místo, kde jsou předávány různé informace směrem ke 

zlepšení ošetřovatelské péče. Je to prostor či místo určené k tomu, aby, jak říká všeobecný 

ošetřovatel 1,  

 

se věci nedělaly, lidově řečeno, blbě. Každý měsíc máme provozní schůze, tam se 

bavíme o různých věcech. Vrchní sestra přijde s papírem, kde má napsáno, o čem se budeme 

bavit. Bavíme se o všem možném, co se má a co se nemá dělat. 

 

V uvedeném případě se jedná o předávání zpětné vazby na pracovní výkon celé 

ošetřující jednotky. Jedná se tak o otevřené informace, které se dotýkají všech nelékařských 

zdravotnických pracovníků podílejících se na práci, a tím je ošetřovatelská péče o pacienty 

na určité stanici. Z rozhovorů zároveň vyplynulo, že provozní schůze nejsou určeným 

místem či prostorem pro individuální hodnocení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. 

K individuálnímu předávání zpětné vazby na pracovní výkon v rámci formálního hodnocení 

dochází většinou v kanceláři staniční sestry. Jedná-li se o předávání okamžité zpětné vazby 

na pracovní výkon, která přísluší pouze danému jedinci, je místem a časem určení dáno 

potřebou naléhavosti sdělení ze strany nadřízeného. Zpravidla pak k podávání zpětné vazby 

dochází na místech, jako je inspekce sester či chodba oddělení.  

 

Naše staniční sestra zachovává intimitu, což je fajn. Ona si vychytá moment, kdy jsme 

na sesterně sami nebo je s někým sama anebo se potkáme či potká s někým na chodbě. 

Řekne: „potřebovala bych s tebou mluvit“. Takže ne před všemi na chodbě a za řevu 

(všeobecný ošetřovatel 1).  
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Faktor samotné realizace zpětné vazby 

 

Způsob, jakým je poskytována zpětná vazba ať negativní nebo pozitivní, významně 

ovlivňuje její přijetí, či nepřijetí ze strany podřízených. V tomto případě významnou úlohu 

sehrává i to, jak podřízení vnímají význam pochval a výtek. Jestli se pro ně v daný moment 

stává pochvala žádoucí, či nežádoucí a výtka oprávněná, či neoprávněná. Tento aspekt je pro 

přijetí, či nepřijetí také podstatný, jak dokládají následující výpovědi.  

 

Záleží na tom, od koho ta pochvala přijde. Někteří to bohužel řeknou tak jako zištně, 

že od tebe ještě něco dál potřebují. Skutečně nepotřebuji pochvalu za něco, co mě netěší 

a nikdy nebude (všeobecná sestra 2).  

 

Já mám pocit, že když pochvala přijde od mojí nadřízené, tak to není úplně upřímné. 

Po tom všem, co se tady stalo, si myslím, že ty pochvaly od ní nejsou upřímné (všeobecná 

sestra 5).  

 

Pochvala, která vykazuje určité prvky sobeckého zájmu daného poskytovatele, je 

následně příjemcem vyhodnocena jako neupřímná a tudíž nepřijatelná. Zcela se vytrácí 

původní záměr pochvaly, a tím je podpora žádoucího chování a pracovního výsledku. 

Podobně tomu nastává v situacích, kdy podřízený vyhodnotí výtku jako neoprávněnou anebo 

nespravedlivou, což znamená, že za stejné pracovní pochybení je výtka udělována pouze 

jemu, a ne ostatním členům pracovního týmu.  

 

Mně se nelíbí, když třeba dělám činnost jako někdo jiný a mě za to zkritizují a toho 

druhého ne. To mi přijde divné (všeobecný ošetřovatel 1). 

 

Zásadní se v přijetí, či nepřijetí jakékoliv zpětné vazby jeví již zmíněná samotná 

realizace zpětné vazby ze strany poskytovatele. Samotný průběh poskytování zpětné vazby 

je pro zdárné přijetí zpětné vazby na straně příjemce důležitý. Podávání zpětné vazby na 

pracovní výkon svých podřízených vyžaduje určité umění, které ne každému nadřízenému 

je dáno. Respektive je, ale ne každý dokáže toto umění plně využít v rámci své pracovní 

role, a tím je řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. Na tomto místě je řeč o tzv. 

emoční inteligenci, která je vrozená a daná každému. Záleží na každém z nás, jak dokáže 

tuto emoční inteligenci plně rozvinout a využít pro potřeby řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu. „Emocionální inteligence představuje schopnost člověka správně 



 

65 | S t r á n k a  

 

zacházet s vlastními pocity i pocity druhých“ (Peters-Kühlinger, Friedel, 2007: 14). Jak moc 

je důležitá tato schopnost v procesu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby je patrné 

z výpovědi všeobecné sestry 6: 

 

Naše staniční sestra je v pohodě. No, jak bych to řekla. Ona ví, že jsme jenom lidi  

a každý z nás může chybovat. Když je to něco zásadního, tak ona přijde a řekne: „prosím tě, 

už se stalo“. Nereaguje přehnaně. Ona není ta vedoucí, která by po nás šlapala, která by na 

nás hejkala a která by nás ponižovala. To v žádném případě. Je to normální pohodová 

staniční sestra, která si s námi dokáže v klidu promluvit, když je nějaký problém a zároveň 

nás dokáže i pochválit, když se nám něco povede. Řekne nám: „holky jste šikovné“, což si 

myslím, že je ideální stav. Jak jsem už řekla. Naše staniční sestra nám umí říct, když něco 

uděláme špatně a stejně tak nám umí říct, když něco uděláme dobře a pochválit nás za to. 

Umí nás povzbudit, když jsme už úplně na dně a už nemůžeme. A to je pro nás důležité.  

 

V rozhovorech bylo možné zaznamenat i takové podávání zpětné vazby ze strany 

nadřízeného, které se vymyká všem uvedeným schopnostem emoční inteligence v teoretické 

části této diplomové práce. „Manažeři s nedostatečně rozvinutou empatií mají sklon 

poskytovat zpětnou vazbu svým podřízeným zraňujícím způsobem, ponižují je  

a nenaslouchají jejich názorům“ (Levinson citován in Goleman, 2011: 145). O určitém 

způsobu ponižování vypovídají i některé všeobecné sestry.  

 

Od nadřízené je podávána podle nálady. Buď to řekne velmi stroze, tak to nedělej, to 

se mi nelíbí anebo je to ve formě křiku přes půl chodby, kdy to slyší i sekretářky a vycházejí 

ven, co se děje. Pacienti nepacienti. A já jsem ta, kdo se snaží tu situaci uklidnit. V podstatě 

ale nevím, proč to ve finále dělám. Asi by bylo nejlepší ji nechat vykřičet před těmi lidmi, 

protože ona se ztrapňuje, ALE MNĚ VADÍ TO PONÍŽENÍ (všeobecná sestra 5). 

 

Bývalá staniční sestra nám byla schopna vynadat před pacienty i rodiči. Většinou kvůli 

nesmyslům (všeobecná sestra 3). 

 

Ona neumí jednat s lidmi. Reaguje strašně rychle, vybouchne, tak jako podrážděně. 

Holkám se to nelíbí. A většinou jsou to nesmysly (všeobecná sestra 2). 
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V tomto případě je možné konstatovat, že výše uvedený způsob podávání zpětné vazby 

je naprosto nepřijatelný a v člověku, proti kterému je namířen, vyvolává jenom negativní 

emoce.  

 

Chodila jsem domů s brekem, do práce s brekem (všeobecná sestra 6). 

 

To už jsem nemohla, nerozdýchala, vyhrkly mi slzy (všeobecná sestra 5). 

 

Já mám z toho pak bušení srdce, radši se stáhnu, mlčím. To se ti pak chce brečet 

(všeobecná sestra 2).  

 

Pokud jedinec není schopen se tomuto způsobu předávání zpětné vazby účinně bránit 

nebo okolí mu neposkytne náležitou pomoc, může být tento způsob podávání zpětné vazby 

podnětem k odchodu z daného pracoviště.  

 

Vím, že už to nebudu chtít nikde zažít. Příště, když budu na nějakém jiném pracovišti, 

tak si dám pozor na to, abych neukazovala, co vím a umím, protože tady se mi to nevyplatilo 

(všeobecná sestra 5). 
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5.4.1.3 Zpětná vazba jako motivátor pracovního výkonu 

 

Zpětná vazba jako motivátor pracovního výkonu může mít podobu kritiky či pochvaly. 

„Kritika jako nástroj negativní motivace nabádá pracovníka, aby určitou aktivitu nadále 

neopakoval nebo aby ji prováděl jiným způsobem. Měla by být adresná a konkrétní, 

zaměřená na výsledek práce či chování, nikoliv na osobu pracovníka, a měla by být 

formulována přijatelným a důstojný tónem“ (Bělohlávek, 2012: 21; zvýraznění autorka). 

„Pochvala je namístě tam, kde pracovník splní požadované cíle nebo dokáže něco 

mimořádného, a my jej chceme nadále motivovat. Tento motivační nástroj posiluje pozitivní 

chování, tzn., vede pracovníka k tomu, aby podobným způsobem pracoval nadále. Má-li 

pochvala splnit svůj účel, měla by být opět konkrétní, osobně zaměřená, spojená 

s rozhovorem a otázkami“ (Bělohlávek, 2012: 21; zvýraznění autorka). 

Stejně tak jako je důležité umět podat kritiku, je důležité umět pochválit a ocenit.  

A oba tyto úkony by měla být sestra-manažerka schopna využívat v rámci řízení a vedení 

nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu s cílem dosáhnout 

co nejvyšší možné úrovně kvality a bezpečnosti ošetřovatelské péče na svěřené ošetřující 

jednotce. Jak jsou účinné tyto vnější stimulátory a jak o nich smýšlejí někteří oslovení 

informanti, je možné vyčíst v jejich odpovědích. 

 

Kritika  

 

Kritika, která je oprávněná a očekávaná, je přijímána bez většího emočního náboje. Je 

přijímána jako motivační stimul k tomu, aby se člověk nad sebou zamyslel a zlepšil svůj 

dosavadní pracovní výkon, jak vypovídá všeobecná sestra 3.  

 

Kritiku dokážu přijmout. Samozřejmě se dokážu proti ní i hájit a sem tam se v tom 

i trochu šťourat, protože chci vědět něco víc. Při posledním hodnocení jsem byla kritizována 

za to, že jsem arogantní a nepříjemná. Vím to o sobě, takže tuhle kritiku, nechci říct, že 

přijímám líp, ale přijmu ji. Je to můj problém a snažím se s tím něco dělat. Takže, když ta 

kritika je odůvodněná, tak ji dokážu přijmout a zamyslet se nad ní. Myslím, že nás to dokáže 

posunout někam dál. 
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V uvedeném případě se jedná tzv. negativní motivační stimul, který nás povzbuzuje 

k osobnímu a profesnímu růstu. Výstižně se k tomuto faktu vyjadřuje všeobecná sestra 3 

v závěru své výpovědi, kde zdůrazňuje význam takto podané kritiky. V podobných intencích 

smýšlí i všeobecná sestra 6, která zároveň poukazuje na demotivující kritiku, a to 

následujícími slovy:  

 

Kritika je fajn věc, když je adekvátní k věci. Ale víte co, nesmí být agresivní, nechutná, 

ponižující kritika druhých. Když budeme sedět a řekne mi, podívej se, tohle si fakt nevystihla, 

měla jsi to udělat takhle a ty to děláš takhle, tak v pohodě. Určitě to každý normální člověk 

vezme líp, než když se někdo začne předvádět a honit si triko před druhýma a začne vás 

ponižovat. To mi přijde nedůstojné.  

 

Pochvala 

 

Bělohlávek říká, že „mnozí vedoucí si neuvědomují význam pochvaly a často na ni 

zapomínají“ (Bělohlávek, 2012:21). Ve shodě s tímto tvrzením je většina oslovených 

informantů. 

 

Mně přijde, že moc nechválí. Ona to nemá v sobě. Já už jsem nad tím uvažovala, 

protože mi to přijde hrozně zajímavé. Já si říkám, že staniční sestra by měla umět pokárat 

i pochválit. A ona strašně málo chválí. Za celou tu dobu, co jsem tady, mě pochválila asi tak 

třikrát, což je strašně málo (všeobecná sestra 4). 

 

Nevyjadřuje se vůbec, moc nechválí (všeobecná sestra 2). 

 

Chybí mi občas pochvala od vrchní sestry (všeobecná sestra 3). 

 

Tak to se děje skoro furt. Myslíme si, že jsme dobré, že nás někdo objeví, že jsme tady, 

že to děláme dobře, a nakonec nic nepřijde. Žádná pochvala, žádné ocenění“ (všeobecná 

sestra 6). 

 

Člověk pracuje na 105 procent, už skoro neví, co má dělat a místo toho, aby přišlo 

např. já tě nepoznávám, jsi lepší než dřív nebo něco podobného, tak akorát dostane 

vynadáno za něco, co se někde vyhrabalo, doneslo a pak vlastně celé to zlepšení, které já 
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pociťuji, tak vypadá jako, že nikdo jiný nevidí. Zase se vyhrabe něco, a to že dobře pracuji, 

se vlastně přehlídne. To je demotivující (všeobecný ošetřovatel 1).  

 

Všeobecný ošetřovatel 1 dále podotýká: 

 

On si člověk spíš všímá těch negativních věcí, což je podle mne hrozně špatně, protože, 

když se něco povede, tak je to samozřejmost a když se to nepovede, tak jsme všichni hrozně 

špatní, což je úplně nejhorší. Prostě pět pozitivních věcí má větší cenu než jedna negativní.  

 

Co konkrétně motivuje oslovené informanty a co je tou míněnou pochvalou, která 

v člověku vyvolává příjemné pocity a žene příslušného pracovníka k větší výkonnosti  

a řekněme i k větší angažovanosti jsou většinou zdánlivě drobné projevy nadřízeného, které 

v podřízených vyvolávají pocit důležitosti a nenahraditelnosti. Svým způsobem se jedná 

o vyjádření důvěry ve schopnosti svých podřízených.  

 

Teď jsme se stěhovali na nové oddělení a pro mne jako odpověď, že se mnou nemá 

problém, bylo to, že se mnou chtěla stěhovat, chtěla, abych rozhodovala o věcech, co kam 

dát. „Co si myslíš, je lepší to dát sem nebo tam anebo to tam vůbec nedat“, takže pro mne 

to byla taková známka toho, že se mnou nemá problém a že odvádím dobrou práci 

(všeobecná sestra 3). 

 

Staniční sestra za námi přišla a řekla: „to jsem ráda, že jste tady zrovna vy dva, 

protože jste to vyřešili všechno s klidem, u někoho jiného bych si tak jistá nebyla“. Anebo 

jsem tam byl s kolegyní a ona potřebovala psát služby a dělat nějaké svoje věci. V ten den 

byly velké sály a ona už nám ráno řekla: „JE, vy jste tady vy dva, tak to si můžu jít v klidu 

vedle, protože se na vás mohu spolehnout“. Myslím si, že takhle nastartovat den je ideální 

věc (všeobecný ošetřovatel 1). 

 

Jako potěší tě, když si tě XY vyžádá k nějakému složitému výkonu (všeobecná sestra 2). 
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V rozhovorech zaznívala i taková forma pochvaly, kterou informanti formulovali jako 

prosté poděkování za práci, a to většinou ze strany spolupracovníků či pacientů, popřípadě 

jejich příbuzných. K tomuto projevu pochvaly se informanti vyjadřovali takto: 

 

Pro mne je pochvala, když mi pacient řekne, že to nebolelo, nebo když mi doktor 

poděkuje za celý den v ordinaci, to je pro mne pochvala (všeobecná sestra 5). 

 

Mě motivuje, když mi pacient řekne, že je spokojený, že jsem hodný, příjemný. A když 

mi doktor poděkuje za spolupráci (všeobecný ošetřovatel 1). 

 

Člověk nemůže očekávat za všechno pochvalu, ale je důležité, když ten doktor za vámi 

přijde a řekne: „to je fajn, že jste to vychytala“ anebo „díky, že jste teď tady sloužily“ 

(všeobecná sestra 6). 

 

Já jsem na pochvaly zvyklá od těch doktorů. Oni za vámi přijdou a poděkují a my zase 

jim. Vzájemně jsme se to naučili. I mezi holkami si dokážeme říct, že dneska byl dobrý den 

a že nám to dneska všechno dobře šlo (všeobecná sestra 3). 

 

Jako pochvalu je možné považovat i takový projev aktu ze strany nadřízeného, který 

svým neverbálním projevem dává najevo, že se zajímá o práci svých podřízených a že ví  

o jejich dobré práci, tak jak o tom hovoří všeobecný ošetřovatel 1: 

 

Byl jsem tam jediný na denní, protože byly jenom dva příjmy. Převlíkl jsem se, šel jsem 

udělat test glukometru, donesl léky a ona mě ohodnotila úsměvem. Jako že fajn, že mi to 

nemusela říkat a poděkovala (všeobecný ošetřovatel 1).  

 

Informanti uváděli i další formy motivační zpětné vazby, které podporují účinek 

slovních i mimoslovních pochval tak, jak o tom hovoří Bělohlávek, že: „pochvala je zvláště 

účinná, je-li provázena nějakou formou odměny – ať už finanční, určitým benefitem nebo 

třeba přidělením prestižní práce“ (Bělohlávek, 2012: 21). Z rozhovorů vyplynulo, že tímto 

podpůrným motivačním nástrojem jsou finance, více osobního volna a přidělení zajímavé 

a svým způsobem náročnější práce. 
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Samozřejmě jsem ráda, když dostanu den volna navíc a když jsou tam ty peníze, protože 

si myslím, že si to zasloužíme. Je to dobrá motivace (všeobecná sestra 3). 

 

Lepší finanční ohodnocení a spokojenost sama se sebou (všeobecná sestra 4).  

 

Mě motivuje výplatní páska (všeobecný ošetřovatel 1). 

 

Co mě motivuje, asi abych mohla platit hypotéku (všeobecná sestra 2). 

 

Staniční sestra je se mnou strašně spokojená. Já pracuji na…, to znamená nejenom 

administrativa, ale i spousta odborných výkonů. Připravuji speciální roztoky, provádím 

speciální odběry. V podstatě se jedná o jednodenní hospitalizace. Ta práce je tam hodně 

náročná. Já bych vyloženě na ambulanci dělat nemohla, ale jelikož je tam ta částečná 

hospitalizace a hodně těch odborných výkonů, tak mě ta práce baví (všeobecná sestra 4). 
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5.4.2 Zpětná vazba z pohledu staničních sester 

 

Staniční sestra je v hierarchii ošetřovatelského týmu manažerem první line. Je přímým 

řídícím pracovníkem ošetřovatelského týmu na svěřené ošetřovatelské stanici. Mezi její 

základní manažerské činnosti, kromě jiného, patří i podávání zpětné vazby na pracovní 

výkon svých podřízených. Jak vnímají staniční sestry tento manažerský úkol je popsáno 

v následujícím textu. Tento popis se opírá o jejich autentické výpovědi.  

 

5.4.2.1 Podávání zpětné vazby 

 

Podávání zpětné vazby na pracovní výkon svých podřízených z pozice nadřízeného 

není vůbec jednoduché. Armstrong řadí podávání zpětné vazby mezi nejobtížnější úkoly 

v procesu řízení pracovního výkonu (Armstrong, 2011). Stejně se k tomuto úkolu vyjadřují 

i staniční sestry. Zvláště pokud se jedná o podávání negativní zpětné vazby či kritiky. Je to 

jako by člověk vstoupil do jámy lvové, říká staniční sestra 5. O tom, že se skutečně jedná  

o obtížný a zároveň psychicky náročný úkol, hovoří většina staničních sester.  

 

Je to složité, protože ona si to vůbec neuvědomuje, že se takhle chová. Jí to přijde 

normální, ale já a její kolegyně máme na to opačný názor. Její kolegyně si stěžují na to, že 

s nimi hovoří, tak jako spatra a ony se s tím špatně vyrovnávají. Já abych jí to řekla, tak se 

na to musím duševně připravit, protože vím, že jí to bude vadit. Ona to neslyší ráda (staniční 

sestra 2). 

 

Když vím, že ten člověk má problémy doma, tak se mi to dává hůř. Já ho nechci ničit 

ještě tím, že ho budu upozorňovat na pracovní problémy. Vím, že by to stejně nepřijal 

(staniční sestra 3). 

 

Přemýšlím nad tím hodně, ale naštěstí negativní kritiku nemusím sdělovat často 

(staniční sestra 6). 

 

Já vím, že to dělat musím, když to dělat nebudu, tak je to špatně. Není mi to příjemné, 

protože nevím, jak to ten člověk vezme. Nechci mu nějak ublížit. Já si myslím, že jsem toho 

plná než ten, co tam sedí se mnou (staniční sestra 5). 
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Člověk se nato připravuje a je z toho celý špatný, protože ví, co bude následovat. Není 

mi to příjemné, protože už vím, že ten člověk neumí přijmout kritiku. Jsou někdy momenty, 

kdy mi to dělá těžko, protože vím, že se musím smířit s takovou situací, i když to máte černé 

na bílém a s razítkem (staniční sestra 1). 

 

Negativní zpětná vazba se mi neříká dobře, ale jestliže ta holka je lempl, tak jí to musím 

říct (staniční sestra 4).  

 

Z uvedených citací vyplývá, že staniční sestry se k podávání negativní zpětné vazby 

vyjadřují s určitými obavami. Obávají se především toho, že svou kritikou zraní druhého 

člověka, a zároveň se nechtějí pouštět do kritiky u člověka, u kterého předem předpokládají 

nepřiměřené reakce. Svým způsobem se obávají toho, že kritiku podřízený nepřijme a že 

budou muset čelit složitému komunikačnímu procesu – únavné kritice. Pro ně samotné se 

podávání kritiky stává velmi nepříjemnou záležitostí.  

 

Ono jeto takové plácání kolem sebe a člověka to potom hodně unavuje, když vím, co 

bude následovat. Pak je ta kritika špatná. Myslím si, že z toho mají zle obě strany, a je to 

zbytečné. Je lepší kritiku přijmout nejlépe jednou větou a zlepšit ten svůj výsledek (staniční 

sestra 1). 

 

Správně podávaná zpětná vazba závisí na zkušenostech a interpersonálních 

dovednostech toho, kdo ji podává, v tomto případě staniční sestry. V teoretické části jsem se 

zmínila o emoční inteligenci. Míra emoční inteligence se odráží v interpersonálních 

dovednostech. Jedná se o schopnost správně reagovat na své vlastní emoce a na emoce 

druhých. Dokázat se vcítit do druhých, pochopit jejich jednání a chování, jejich potřeby. 

„Vidět očima druhého, slyšet ušima druhého a cítit jeho srdcem“ (Alfred Adler citován in 

(Peters-Kühlinger, Friedel, 2007: 47). Odhadnout, proč se v dané situaci jedinec chová, tak 

jak se chová a na jeho chování zareagovat vhodně. Ne každý ale dokáže tuto situaci 

zvládnout: když po mně vystartuje, tak mu to vrátím úplně stejně, říká staniční sestra 5. Umět 

podat účinnou kritiku či výtku se pro mnohé nadřízené (staniční sestry) skutečně stává 

nelehkým úkolem. Kritika nesmí ubližovat, nesmí být mířená na osobnost daného jedince. 

Nesmí být destruktivní. Pronesena s odporem, pohrdáním a sarkasmem (Goleman, 2011). 

Měla by být podávaná tak, aby danému jedinci pomohla v jeho osobním či profesním růstu. 

Nevhodně podávaná kritika je nejčastějším důvodem konfliktu na pracovišti, „společně 
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s nedůvěrou, osobními neshodami a spory o kompetence a o výši platu“ (Baron citován in 

Goleman, 2011:143).    

 

Jak konkrétně vnímají staniční sestry své podávání negativní zpětné vazby či kritiky 

na pracovní výkon svých podřízených je vyjádřeno následujícími citacemi. V podstatě 

většina staničních sester se k tomuto řídícímu nástroji vyjadřovala jako k poklidnému 

podávání, byť jim to vnitřně přináší nepříjemné pocity. Některé svou výpověď obhajovaly 

slovy, že rozhodně na své podřízené nekřičí, tak jak to dělají jiné.  

 

Já chci všechno řešit v klidu, já na ně neřvu, nevřískám. Jsou tady jiné staniční, co 

pořvávají (staniční sestra 4). 

 

Já si myslím, že vlídně. Mně, když se něco nelíbí, tak jim to řeknu. Vědí, že půjdou na 

kobereček. Myslím, že na ně nejsem úplně ošklivá. Ale jasně jim řeknu, kudy cesta nevede 

(staniční sestra 2). 

 

Pouze v jedné výpovědi jsem zaznamenala, že ne vždy se zdaří na nespokojenost 

s pracovním výkonem u svých podřízených zareagovat vhodně.  

 

No, nemělo by to tam dospět, ale někdy je to ostřejší. Řeknu to úplně jinak, než jsem 

původně chtěla, ale to se mi nestává tak často (staniční sestra 5).  

 

Je několik příčin, proč se některým nadřízeným nedaří vhodně podávat zpětnou vazbu 

na pracovní výkon svých podřízených. Jedna z nich může být, jak reflektuje sama staniční 

sestra 5, osobnost člověka: já jsem taková rázná, jednám stručně a rychle a zkušenost 

s řízením a vedením nelékařského zdravotnického personálu: tady v tom se hodně ještě 

učím, protože to dělám chviličku, když už je toho moc, tak často dělám to, co bych v žádném 

případě dělat neměla, prostě bouchnu a řvu.  

 

Podávání kritiky či výtky většinou probíhá mezi čtyřma očima (… určitě to neříkám 

před všemi…, … když vidím, tak si ho odchytnu, protože není třeba, aby to všichni věděli, 

snažím se prostě v soukromí…). V jednom případě jsem ale zaznamenala, že negativní 

zpětná vazba je podávaná i za přítomnosti svědka, zastupující staniční sestry. K tomuto 

postupu se staniční sestra rozhoduje na základě své ochrany proti nařčení před neoprávněnou 

kritiku.  
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Hodně často si k tomu zvu ještě svoji zástupkyni, abychom byly u toho dvě. Aby nedošlo 

k napadení, že jsem někoho nepravdivě nařkla. Abych víceméně měla k tomu vždycky svědka 

(staniční sestra 4). 

 

Podávání pozitivní zpětné vazby tedy pochvaly je po psychické stránce pro všechny 

staniční sestry považováno jako úkol méně náročný. Přesto jsou ale staniční sestry, které 

málo chválí.  

 

Na každém srazu a na všech seminářích si uvědomuju, že málo chválím (staniční sestra 

4). 

 

Tuto skutečnost vysvětlují tím, že na to nejsou zvyklé nebo že jim to přijde 

nepřirozené. 

 

Asi je to chyba, to se přiznám. Nás taky nikdo nechválí. Asi to nemáme zažité, že 

bychom to měly posílat dál. Vedení spíš řeší ty negativní věci a ty pozitivní se moc neřeší, to 

běží automaticky, že to tak mám být, tak asi proto (staniční sestra 4). 

 

Já tady s tím mám problém. Já to neumím dávat ani přijmout. Mně to přijde všechno 

strašně umělé (staniční sestra 5). 

 

Kritiku či pochvalu staniční sestry podávají v průběhu celého roku.  

 

Zpětnou vazbu poskytuju v průběhu celého roku. Když se někomu něco povede, tak 

v ten moment mu to řeknu. Řeknu: „jo, to bylo dobrý, je to pěkný, podařilo se ti to“. Pokud 

něco pokazí, tak si ho vezmu bokem a řeknu: „takhle to dělat nebudeš, budeš to dělat tak  

a tak“. Nemám to tak, že bych si je jednou za měsíc zavolala, abych jim řekla, jak si pracovně 

stojí. To nedělám. Prostě TEĎ A TADY (staniční sestra 5). 

 

Když mám s nimi problém nebo jim chci něco říct, tak jim to řeknu hned (staniční sestra 

4). 

 

Když jdu domů, tak jim říkám, že dneska byl pěkný den, že jsme všechno zvládli 

v pohodě. A pokud něco super není tak, jdu a rovnou jim to řeknu, že takhle teda ne, že ty 
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léky nesmí být připravené, že tohle si sem dávat nemůžou, že vědí moc dobře, jak se to dělá 

(staniční sestra 6). 

 

Pokud se podřízeným povede nějaký mimořádný pracovní výkon nebo naopak dojde 

při výkonu práce k nějakému pochybení, jsou staniční sestry, které si tyto události zapisují 

do diáře úspěchů a neúspěchů.  

 

Všechno si pamatovat nemůžeš. Těžko si zapamatuješ, co bylo před půl rokem. V hlavě 

máš maximálně, co se stalo v posledních čtrnácti dnech. Aby to bylo objektivní, mám diář  

a do toho si zapisuju, co se komu povedlo nebo nepovedlo (staniční sestra 5). 

 

Záznamy z toho diáře jsou využívány pro potřeby mimořádných odměn. Jako podklad 

pro formální hodnocení využívány nejsou. Při tomto hodnocení staniční sestry většinou 

postupují intuitivně – mají to v hlavě, jak říká staniční sestra 4: 

 

No, asi intuitivně, na každého pracovníka si člověk musí udělat názor a svým způsobem 

si ho zhodnotit. 

 

V rozhovorech se mimo jiné objevovala i taková zpětná vazba, která je podávaná  

v rámci formálního hodnocení. O tomto způsobu podávání zpětné vazby se některé staniční 

sestry vyjadřovaly jako o činnosti, která je zcela zbytečná, že v tom nevidí žádný smysl 

(Nevidím v tom žádný smysl. K čemu to je, že se napíše ten papír. Já si myslím, že je to 

zbytečné papírování.). Jiné staniční sestry ale byly opačného názoru. Hovořily o tom, že 

tento způsob podávání zpětné vazby je nijak neobtěžuje a je vnímán jako možnost podpory 

u méně sebevědomých jedinců a jako možnost vyjádření svého názoru na pracovní 

výkon svých podřízených. 

 

Já si myslím, že je to důležité v tom, že některé sestry se podhodnocují, nevěří si. Pro 

tyhle lidi to smysl má, když ten vedoucí pracovník řekne, že to dělají dobře, že je rád, že je 

má v týmu a že odvádí svou práci dobře. Bohužel pak jsou draví lidi, co si myslí, že dělají 

všechno úplně nejlíp, umějí se za všechno pochválit, ale bohužel ty výsledky anebo to 

působení v tom kolektivu není výborné (staniční sestra 1). 
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Nevím, jestli to má přínos, jestli je to takhle formálně nutné, ale zase to tolik 

neobtěžuje. Asi to může mít přínos. Oni se pak vždycky snaží. Já to poznám (staniční sestra 

2). 

 

Podávání pozitivní zpětné vazby na pracovní výkon tedy pochvaly není pro většinu 

staničních sester problém. Pouze u jedné staniční sestry jsem zaznamenala, že to neumí  

dávat ani přijímat. Zároveň jsem zaznamenala, že některé staniční nechválí, protože jejich 

práci taky nikdo nechválí či neoceňuje. Svůj přístup zdůvodňují tím, že většinou si vedení 

spíše všímá negativních věcí než těch pozitivních, že spíše upozorňují na nedostatky než na 

úspěchy. Úspěch či dobrý pracovní výkon je tak považován za zcela běžnou věc, která 

nevyžaduje zvláštní pozornosti.  

Správné podávání zpětné vazby závisí na zkušenostech a interpersonálních 

dovednostech toho, kdo ji podává. Tak jako každý z nás je jedinečný, je podávání zpětné 

vazby na pracovní výkon také jedinečné. To, co platí na jednoho, v žádném případě nemusí 

platit na druhého. Je pak věcí nadřízeného, jak dokáže pracovat s člověkem jako 

s jedinečnou osobností se vším, co k ní patří. Jak dokáže využít všech jeho předností  

a eventuálně potlačit to, co je překážou dobrého pracovního výkonu.  

 

Podávání zpětné vazby zcela určitě vyžaduje individuální přístup, jak říká staniční 

sestra 5: S každým jinak. Někdy je to složité vybalancovat s nimi jako s osobnostmi.  

 

Jak vnímají staniční sestry přijímání kritiky a pochvaly u sebe samých a svých 

podřízených je vyjádřeno v následujících výpovědích. 
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5.4.2.2 Přijímání zpětné vazby 

 

Přijímání zpětné vazby z pohledu staničních sester, je do určité míry dáno tím, jak ony 

samy se staví k poskytování zpětné vazby druhým. „Manažeři, kteří rádi dostávají zpětnou 

vazbu, ji obvykle také rádi dávají členům svého týmu, protože si myslí, že celý tým na ni 

pohlíží stejně jako on. A samozřejmě také manažeři, kteří mají zpětnou vazbu v menší 

oblibě, mají sklon se domnívat, že stejný pocit má i jejich tým“ (Fairweather, 2009: 95). 

Přístup, jaký zaujímají manažeři k přijímání zpětné vazby, ovlivňuje způsob podávání 

zpětné vazby.  

Jak je tomu u staničních sester s přijímáním zpětné vazby u nich samých, je vyjádřeno 

v následujících výpovědích. Pozitivní zpětnou vazbu většinou všechny přijímají s radostí, 

jak specifikuje staniční sestra 6: dělá mi to hezky na duši, to víte, že mi to dělá dobře. Při 

hlubším zamyšlení se ale některé vyjadřují k tomu, že ne vždy si dokážou s pozitivní zpětnou 

vazbou či pochvalou poradit. V těchto úvahách některé staniční sestry připouštějí, že se jim 

pozitivní zpětná vazba přijímá hůř než negativní zpětná vazba.  

 

Pozitivní zpětná vazba se mi přijímá hůř než negativní zpětná vazba. Nejsem na to 

zvyklá, že by mi někdo říkal, jak jsem dobrá, nebo že to dělám dobře. Samozřejmě poděkuji 

a tím to ukončím (staniční sestra 4).  

 

Já se stydím, je to takové divné. Já líp snesu kritiku než pochvalu. S kritikou si umím 

líp poradit než s pochvalou (staniční sestra 5). 

 

Já asi špatně, když vás někdo chválí veřejně, tak je to blbé (staniční sestra 2). 

 

Proč se některým staničním sestrám přijímá hůř pozitivní zpětná vazba, je možná 

důsledek toho, že v minulých vývojových etapách jejich života se jim nedostávalo dostatek 

pochval od druhých, o čemž svědčí i některé slovní výroky typu: nejsem na to zvyklá, je to 

takové divné. Jde o zvyk, který je potřeba se postupně naučit. Přijímat a podávat pozitivní 

zpětnou vazbu bez jakýchkoliv pocitů studu či trapnosti, jak říká staniční sestra 5:  

 

Bylo mi vysvětleno, že když je to nepříjemné mně, že to nemusí být nepříjemné druhým, 

a že bych měla chválit. Tak já teď chválím a zkouším to. Vidím, že oni rozkvetou.  
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Přijímání negativní zpětné vazby či výtky na pracovní výkon je akceptováno bez 

větších komentářů (… když je pravdivá, tak se podle toho zařídím, snažím se domluvit, co by 

se dalo pro to udělat a jak to případně nedělat, … řeknu jasně, tohle jsem zvorala, příště se 

budu snažit to nedělat). Pokud se ale jedná o neoprávněnou kritiku, je přijímána velmi 

těžce, de facto je nepřijata a svým způsobem je příčinou narušení pracovních vztahů  

a další spolupráce v rámci pracovního týmu, jak je uvedeno v následujících citacích.  

 

Když je kritika neoprávněná, tak se proti tomu postavím. V prvé řadě si zjistím, čeho 

se to týká. V čem mám pravdu já a v čem má pravdu ten druhý. Argumentuji. A pokud si za 

tím stojím a řeknu, že ne, že to bylo úplně jinak, že se mi to nelíbí, tak buď na to ten dotyčný 

(dotyčná) přistoupí, nebo ne. A pokud na to nepřistoupí, tak náš vztah potom beru čistě 

jenom profesně. Neříkám, že přestávám konverzovat, ale udělám jenom to, co musím: napíšu, 

sepíšu, zavolám, řeknu děvčatům, ale to je všechno (staniční sestra 6).  

 

Když si myslím, že je neoprávněná – TAK TĚŽCE. Pokud si myslím, že by to tak být 

nemělo a že si to úplně nezasloužím, tak já z toho pak nespím. Já jsem hrozný nerv, já to 

nesu těžce (staniční sestra 2). 
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5.5 Zhodnocení pro manažerskou praxi 

 

V této kapitole předložím zhodnocení výsledků výzkumného šetření společně 

s doporučením pro manažerskou praxi. Na začátku této kapitoly bych nejprve ve stručné 

podobě uvedla, že z výsledků výzkumného šetření pro manažerskou praxi vyplynulo, že 

důvěra je základem veškerého dění mezi podřízeným a nadřízeným, která se následně odráží 

v jejich chování a jednání, stejně jako ve způsobu podávání a přijímání zpětné vazby. 

Samotná práce se zpětnou vazbou pak působí na výkonovou motivaci nezbytnou pro 

vykonávání kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče. V dalším textu pak přibližuji čtenáři 

konkrétní výsledky výzkumu, které se staly podnětem pro doporučení, jak efektivně 

pracovat, či nepracovat se zpětnou vazbou v procesu řízení pracovního výkonu nelékařského 

zdravotnického personálu. Výsledky z vlastního výzkumu a následná doporučení pro 

manažerskou praxi reflektuji ve vztahu k centrálním kategoriím.  

 

Vztah založený na důvěře jako základ úspěšné práce se zpětnou vazbou 

 

Významným faktorem, který sehrává zásadní roli v podávání a přijímání zpětné vazby 

v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovní 

výkonu, jsou vztahy založené na vzájemné důvěře mezi podřízeným a nadřízeným. 

Význam důvěry je v případě práce se zpětnou vazbou v procesu řízení pracovního 

výkonu nepopiratelný. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že důvěra jako základ veškerého 

dění mezi podřízeným a nadřízeným je ta, která posiluje dobré pracovní vztahy, jež jsou 

nezbytnou podmínkou úspěšné práce se zpětnou vazbou. Bez důvěry v druhého člověka 

se veškerá investice, kterou věnujete do řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby, 

vytrácí a stává se neúčinnou. Aby člověk mohl fungovat, tak tomu pracovnímu prostředí 

musíte důvěřovat, bez důvěry to nejde (všeobecný ošetřovatel 1).  

Z toho vyplývá, že řídící pracovníci by měli pracovat „na vytváření, obnovení a šíření 

důvěry, protože důvěra je jedinou věcí, která změní vše“ (Covey, Merrill, 2008: 44). Pro 

budování důvěry je podstatné to, jak je podávána zpětná vazba z pozice nadřízeného. Autoři 

Covey a Merrill výstižně uvádějí, že: „zpětná vazba často vypovídá více o člověku, který ji 

poskytuje než o nás. Je zdrojem informací, které mohou být mimořádně důležité pro 

budování důvěry, protože nám umožňují poznat, jak druhá strana chápe náš vztah, co od něj 

očekává, a jaké chování představuje vklad na konto důvěry“ (Covey, Merrill, 2008: 199).  

Do jaké míry ovlivňuje vztah založený na důvěře zpětnou vazbu z pozice podřízeného 

u oslovených informantů, je dáno mírou očekávání od pracovní role daného nadřízeného. Ve 



 

81 | S t r á n k a  

 

výzkumném šetření do popředí vystupovaly takové projevy chování nadřízeného, které jsou 

z pohledu podřízených nepřijatelné a stávají se častou překážkou úspěšné komunikace a tím 

i účinné zpětné vazby. Těžko můžete získat důvěru k nadřízenému a přijímat jeho zpětnou 

vazbu na svůj pracovní výkon, když neudrží vaše svěřené informace, když nedokáže řešit 

vzniklé pracovní problémy a když k vám bude přistupovat z pozice moci a bude vás k tomu 

ještě ponižovat, tak jak uváděli někteří informanti. Stejně tomu je v případě, kdy nadřízený 

pouze přihlíží vážným pochybením v ošetřovatelské péči a nekoná anebo je vůči vám 

nespravedlivý. Někomu jsou prohřešky promíjeny a někomu ne. Důsledkem takového 

chování může být ztráta důvěry v řídící schopnosti daného nadřízeného. V takovém 

pracovním prostředí se vám bude těžko pracovat. Těžko můžete podávat odpovídající 

pracovní výkon a přijímat zpětnou vazbu, když nemáte důvěru ve svého nadřízeného.  

Zároveň nízká důvěra anebo žádná důvěra je odrazem organizační kultury. Covey  

a Merrill ve své knize „Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše“ poukazují na výčet 

„daní a dividend z nízké nebo vysoké důvěry ve vztazích, do nichž vstupujeme jak 

v organizacích, tak v osobním životě“ (Covey, Merrill, 2008: 39–42). V pracovním 

prostředí, kde panuje nízká důvěra, je možné očekávat „nespokojenost zaměstnanců, 

byrokracii, politikaření, chyby druhých budou používané jako zbraň proti nim, komunikace 

bude podbarvena strachem, nejistotou, obavami a starostmi aj.“ Pokud ale pracovní prostředí 

bude vykazovat vysokou úroveň důvěry, můžete naopak očekávat „vzájemnou toleranci  

a přijetí, zdvořilost, upřímnost, dobrou komunikaci, vysokou míru spolupráce a partnerství, 

chyby budou vnímané jako příležitost učit se a budou rychleji odpouštěny, budou zde 

panovat zcela otevřené a transparentní vztahy aj. “ (Covey, Merrill, 2008: 39–42). 

Co z toho plyne pro manažerskou praxi? Vztah založený na vzájemné důvěře mezi 

nadřízeným a podřízeným ovlivňuje příznivě jejich vzájemnou komunikaci. Taková 

komunikace je základem úspěšné práce se zpětnou vazbou. Pokud budete komunikovat 

s podřízenými tak, aby to nebylo nepříjemné vám ani vašim podřízeným, můžete s největší 

pravděpodobností očekávat příznivý efekt vámi podané zpětné vazby (všeobecná sestra 3).  
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Příčiny ovlivňující reakce na zpětnou vazbu z pozice podřízeného 

 

„Lídr musí v prvé řadě vzbuzovat důvěru“ (Conant citován in Covey, Merrill, 2008: 

305). A potom může očekávat příznivý efekt zpětné vazby u svých podřízených. Z analýzy 

dat vyplynulo, že podstatným činitelem, který přispívá k tomu, aby podřízený přijal 

jakoukoli zpětnou vazbu, je osobnost samotného nadřízeného a jeho styl vedení a řízení. 

Pokud chcete, aby vámi podávaná zpětná vazba byla účinná, měli byste se zajímat o práci 

svých podřízených a dávat jim tento zájem patřičně najevo. Velmi efektivně působí na 

pozitivní a negativní motivaci, jak dosvědčují výroky všeobecné sestry 3: 

 

Mě motivuje i to, že vidím, že ti lidi mají zájem o naši práci. Vidím to jejich nadšení, 

a že ta staniční sestra začala fungovat na 100 %, protože chce, aby to tam fungovalo tak jak 

má. 

 

Já, kdybych věděla, že tu práci nedělám dobře nebo že se ta práce někomu nelíbí, tak 

já tam nejsem. Já jsem člověk, že se radši stáhnu, než abych dělala něco špatně a za každou 

cenu.  

 

Tyto výroky jsou ve shodě s Pilařovou, která uvádí, že neposkytne-li manažer svému 

podřízenému zpětnou vazbu, může se podřízený domnívat, že svou práci vykonává dobře, 

anebo že manažer nemá zájem o jeho práci (Pilařová, 2016). 

 

Podobně mohou působit vaše aktivity, které vložíte do vytváření vhodných 

pracovních podmínek, které usnadní výkon práce vašim podřízeným. A tím, že je ještě 

zapojíte do procesu změny a dáte jim prostor pro seberealizaci, se váš pracovní úspěch 

s řízením a vedením nelékařského zdravotnického personálu pomocí zpětné vazby 

mnohonásobně zvýší.  

 

Normálně mi tekly slzy, já jsem z toho byla dojatá, že po těch x letech, co jsme byli v té 

staré budově, kde to bylo naprosto katastrofální, jsme se dostali do něčeho nového, kde si to 

konečně můžeme udělat podle našeho a jak my to chceme (všeobecná sestra 3). 

  



 

83 | S t r á n k a  

 

Jako další aspekty, které podporují zdárné přijetí zpětné vazby, se v rozhovorech 

informanti zmiňovali o tom, že pro ně samotné je důležité, v jaký moment zpětná vazba 

od nadřízeného přichází, v jaké shodě jsou jejich vzájemná očekávání a jakým 

způsobem je realizovaná samotná zpětná vazba. Oslovení informanti nelibě přijímají 

zpětnou vazbu, a zvláště negativní zpětnou vazbu v čase, kdy jsou pracovně vytíženi. Podobě 

je tomu v případě, kdy se podřízení neztotožňují se zaměřením nadřízeného na pracovní 

činnosti, které se bezprostředně nedotýkají péče o pacienta, jako je např. administrativa. 

Neujasněná očekávání se tak mohou stát zdrojem nepřiměřených reakcí na jakoukoli zpětnou 

vazbu. I sebelépe míněná pozitivní zpětná vazba se míjí účinkem, pokud ji podřízený 

vyhodnotí jako neupřímnou, když v ní vidí jisté zištné chování daného poskytovatele nebo 

ji dostává za něco, co ho v práci netěší.  

Naprosto nepřijatelná je negativní zpětná vazba, která je neoprávněná a bez možnosti 

se k dané situaci vyjádřit: Šel jsem domů a druhý den jsem se dozvěděl, že jsem nepodal lék 

ve správnou dobu s tím, že jsem čekal, až přijde moje kolegyně, aby to za mne podala. A já 

jsem koukal jako trubka, protože to bylo úplně obráceně (všeobecný ošetřovatel 1). 

Velmi emotivně na oslovené informanty působí nevhodně podávaná kritika. Způsob, 

jakým je podávána kritika ze strany nadřízeného, významně přispívá k tomu, jak na ni 

zareagují podřízení: Chodila jsem domů s brekem, do práce s brekem (všeobecná sestra 6). 

Jestliže se tomuto způsobu podávání zpětné vazby nedokáží podřízení bránit, je opakované 

a neměnné, stává se zpětná vazba demotivujícím nástrojem pracovního výkonu a je 

podnětem k úvahám o odchodu z pracoviště. V tomto případě můžete očekávat nechtěnou 

fluktuaci, která je drahá (Covey, Merrill, 2008).  

„Jestliže kultura na pracovišti není otevřená a upřímná, nebude přispívat ke 

spokojenosti zaměstnanců. Důsledkem bude fluktuace a ztráta produktivity. To vás bude stát 

peníze, nápady a čas. Na druhou stranu, pokud je pracovní prostředí etické, produktivní  

a konstruktivní, lidé zůstanou – a budou se angažovat. Budou hnát vaši společnost dopředu“ 

(Murdoch citován in Covey, Merrill, 2008: 262). 

Umění podávat zpětnou vazbu je znakem emocionální inteligence. „Emocionální 

inteligence představuje schopnost správně zacházet s vlastními pocity i pocity druhých“ 

(Peters-Kühlinger, Friedel, 2007: 14). Z rozhovorů vyplynulo, že ale tato schopnost není 

všem nadřízeným dána. Někteří svým způsobem podávání zpětné vazby u podřízených 

vyvolávají pocit ponižování, který je pro ně naprosto nepřijatelný. Jedná se o osobní zpětnou 

vazbu, která „většinou vyvolává negativní emoce a je odmítána“ (Urban, 2013b: 54). „Jako 

osobní vyznívá zpětná vazba, která je pracovníkem chápána jako (přímý nebo nepřímý) 

„útok“ na jeho osobu, a to bez ohledu na to, je-li tak skutečně zamýšlena“ (Urban, 2013b: 
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54). To, že zpětná vazba není vždy vhodně podávána a vyznívá jako „útok“ na danou osobu, 

je zcela zjevné z výroku všeobecné sestry 5: Mně to bylo trapné. Řvala tady po té chodbě. 

To byla zase nějaká volovina, to už bych lhala. Řekla jsem jí, že pokud se mnou chce mluvit, 

tak můžeme jít na denní místnost, že jenom nechci, aby tady na mě řvala před těmi lidmi, že 

nejsem žádný malý fracek. Přišla ke mně a „TAK POJĎ, KDYŽ CHCEŠ BÝT TADY 

ZAVŘENÁ“. Normálně mě pak chytla za límec a takhle mě přimáčkla na kuchyňskou linku, 

to už jsem nerozdýchala a vyhrkly mi slzy. 

Co z toho plyne pro manažerskou praxi? „Bez zpětné vazby se není možné 

zdokonalovat“ (Covey, Merrill, 2008: 199). Musí být ovšem podávána nezraňujícím 

způsobem, a to podle pravidel pro podávání zpětné vazby uvedených v teoretické části této 

diplomové práce. Všechny tyto zmíněné aspekty podporují zdárné přijetí jakékoli podané 

zpětné vazby, ať pochvaly nebo kritiky.  

 

Zpětná vazba jako motivátor pracovního výkonu 

 

Pochvala a kritika je na místě všude tam, kde chceme dosáhnout žádoucího chování  

a pracovního výsledku u podřízených, kteří se podílejí na zvyšování kvality a bezpečnosti 

ošetřovatelské péče. Pochvala, stejně jako kritika, je oslovenými informanty vnímána jako 

prostředek podporující osobní či profesní růst. Myslím, že nás to dokáže posunout někam dál 

(všeobecná sestra 3).  

Kritiku pak vnímají jako prostředek, který je motivuje k tomu, aby se nad sebou 

zamysleli, aby byli pozornější a soustředěnější (všeobecný ošetřovatel 1) a aby příště 

neudělali tu samou chybu. Přijímají ji bez větších emocí, ale nesmí být, jak uváděla 

všeobecná sestra 6: … agresivní, nechutná a ponižující. Schopnost vhodně reagovat na 

zpětnou vazbu je charakteristická pro vyzrálou osobnost, která si je vědoma toho, že z chyb 

se člověk učí. 

„Lidé často nejsou ochotni dopustit se chyby, protože se bojí, že nebudou úspěšní nebo 

chtějí před druhými vypadat dobře a být oblíbenými. Ale inteligentní lidé a společnosti si 

uvědomují, že chyby jsou nedílnou součástí života. Vnímají chyby jako zpětnou vazbu, která 

jim pomůže zdokonalit se, a stanou se z nich skuteční odborníci, pokud jde o to, jak se učit 

z chyb“ (Covey, Merrill, 2008: 199). Výše uvedené tvrzení může být podnětem k tomu, jak 

se zachovat v případě podávání negativní zpětné vazby. Je důležité si uvědomit, že podřízení 

nechtějí slyšet jenom pochvalu za svůj pracovní výkon, ale že chtějí slyšet i to, v čem by se 

měli zlepšit.  
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Pochvala a kritika by měla být vyvážená, jak říkal všeobecný ošetřovatel 1: … pět 

pozitivních věcí má větší cenu než jedna negativní. Pochvalu přijímají všichni oslovení 

informanti velmi pozitivně. Je zdrojem pozitivních emocí. Ale bohužel z výzkumného 

šetření vyplynulo, že pochval z pozice nadřízeného přichází velmi málo. Tento fakt si 

podřízení vysvětlují tím, jak uváděl všeobecný ošetřovatel 1, že člověk si všímá většinou těch 

negativních věcí… když se něco povede, tak je to přece samozřejmost. Na pochvaly často 

nadřízení zapomínají a při tom jejich účinek pro řízení pracovního výkonu pomocí zpětné 

vazby je nenahraditelný. Pochvala není nikdy zbytečná, protože bez odezvy se nedá dělat. 

Člověk je vždycky rád, když se mu něco povede a druhý ho za to pochválí (všeobecná sestra 

6).  

Pro nadřízeného se tato skutečnost může stát impulsem k tomu, aby dostatečně chválil 

své podřízené. Tato činnost není příliš náročná, stačí si jenom všímat dobrých pracovních 

výsledků u svých podřízených a dávat jim patřičně najevo, že si jejich práce ceníte. Výstižně 

se k této manažerské činnosti vyjadřuje Blanchard a Johnson, kteří uvádějí: „Snaž se je 

přistihnout, až si povedou dobře“ (Blanchard, Johnson, 1993: 39). Pokud tak činit nebudete, 

je možné, že vaši podřízení ztratí veškerý pracovní elán, tak jak o tom hovořil všeobecný 

ošetřovatel 1: Člověk pracuje na 105 %, už skoro neví, co má dělat a místo toho, aby přišlo, 

např.: já tě nepoznávám, jsi lepší než dřív…, tak akorát dostane vynadáno… To je 

demotivující. 

Pochvala je velmi účinná, ale nesmí být manipulující. Nesmí v druhém člověku 

vzbuzovat pocit, že je podávána pouze za účelem vlastního profitu poskytovatele. O tom, že 

se tento druh pochvaly vyskytuje v procesu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby, 

hovořila všeobecná sestra 2: Někteří to bohužel řeknou tak jako zištně, že od tebe ještě něco 

dál potřebují. Citlivost k tomu typu pochvaly je velmi vysoká a pro podřízeného 

nepřijatelná. V podstatě nelze přijmout takovýto typ pochvaly, pokud budete vzbuzovat  

u podřízených nedůvěru, budete se k nim chovat nadřazeně a ke všemu je budete ještě 

ponižovat, respektive šikanovat (všeobecná sestra 6). Tyto projevy chování mohou svědčit 

pro obraz manipulující osobnosti, která svým jednáním a chováním dává najevo svou 

převahu z pozice moci. Většinou jsou ale tito manipulátoři, jak uvádí Záborcová (2017) „… 

zbabělí, směrem k druhým lidem se však chovají dominantně, bezcitně, rádi ostatní 

zneužívají. Ponižování jiných lidí jim přináší potěšení a svými „oběťmi“ vnitřně silně 

pohrdají“ (Záborcová, 2017: 112). Setkání a zkušenosti s tímto typem nadřízeného se mohou 

stát příčinou odchodu ze zaměstnání, jak uvedla všeobecná sestra 5: Vím, že už to nebudu 

chtít nikde zažít. Příště, když budu na nějakém jiném pracovišti, tak si dám pozor na to, 

abych neukazovala, co vím a umím, protože tady se mi to nevyplatilo. 
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Odchod z pracovního prostředí, pokud se vám nedostane náležité pomoci od druhých, 

může být jedinou cestou, jak si zachovat psychické zdraví (všeobecná sestra 5). Stejného 

mínění je i Záborcová, která říká, že: „Odchod z prostředí, kde lidé napomáhají šikaně  

a šikanu neřeší, může být někdy jediným a nejlepším možným řešením“ (Záborcová, 2017: 

214).  

Pochvala by měla upozorňovat na konkrétní chování a pracovní výsledky, které  

u podřízeného oceňujeme. Měla by být adresná, řečena osobně a měl by se o ní podřízený 

dozvědět co nejdříve. To, že ne vždy jsou pochvaly adresné a sdělené osobně a včas, což se 

týká hlavně písemné formy, bylo možné zaznamenat ve výpovědích některých informantů. 

O pochvalách se dozvídají zcela náhodně, a to třeba tak, „že většinou si to ti doktoři přečtou 

na hlášení a těch koho se to týká, tak se to dozví zcela náhodně. K nám se to donese tak, že 

na sesterně se položí vytištěný email. Že by někdo přišel a řekl, pochválila tě ta paní, co tady 

byla před dvěma týdny, tak to ne (všeobecný ošetřovatel 1). To odporuje všem pravidlům 

pro podávání zpětné vazby uvedeným v teoretické části této diplomové práce. Mějte na 

mysli, že „kritika, stejně jako pochvala, působí nejlépe, je-li sdělena tváří v tvář a soukromě“ 

(Goleman, 2011: 145).  

Pochvaly, které jsou vnímány informanty jako slovní sdělení „děkuji“ a mimoslovní 

sdělí jako „úsměv“ mohou být zvláště účinné, pokud jsou zdůrazněny finanční odměnou, 

větším pracovním volnem a přidělením zajímavé a svým způsobem náročnější práce.  

Velmi efektivně může na podřízené zapůsobit, když je zapojíte do procesu změn  

a dáte jim prostor pro seberealizaci, jak je patrné z výpovědi všeobecné sestry 3: Pro nás 

to byl hrozný restart, taková velká motivace, že si to konečně uděláme podle našeho a jak 

my chceme. Podáváním zpětné vazby tímto způsobem zároveň vyjadřujete to, že si svých 

podřízených vážíte, že jim důvěřujete, že si ceníte jejich schopností a že mohou být členem 

vašeho ošetřovatelského týmu. Nejdůležitější teďka pro mne bylo to, když mi řekla: „jsem 

ráda, že jsi tady se mnou“ (všeobecná sestra 3). 

Co z toho plyne pro manažerskou praxi? Pochvala a kritika v procesu řízení 

pracovního výkonu nelékařského zdravotnického personálu jsou stejně důležité, ale za 

předpokladu, že pochvala není manipulující a kritika není neoprávněná a ponižující.  

A zároveň, že pochvalou je možné dosáhnout více než kritikou.  
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Podávání a přijímání zpětné vazby 

 

Na základě výzkumného šetření lze konstatovat, ve shodě s tvrzením Armstronga 

(2011), že podávání zpětné vazby patří mezi nejobtížnější úkoly v procesu řízení pracovního 

výkonu. Toto podávání ale i přijímání zpětné vazby je možné shrnout slovy jedné staniční 

sestry 5: Já to neumím dávat ani přijímat, mně to přijde divné. K tomuto výroku je možné 

dodat, že „váš přístup ke zpětné vazbě může mít vliv na způsob, jakým ji vy sami poskytujete 

svému týmu“ (Fairweather, 2009: 95). To, jak vy vnímáte podávání a přijímání zpětné vazby 

je odrazem vaší práce s tímto řídícím nástrojem. Všechny oslovené informantky se svým 

způsobem vyjadřovaly k tomu, že podávání zpětné vazby, a zvláště podávání negativní 

zpětné vazby, není vůbec jednoduché. U mnohých tato činnost vyvolává nepříjemné pocity, 

které mohou být příčinou nevhodně podávané kritiky. Pro úspěšné podávání zpětné vazby 

je důležité uvědomit si, že tyto pocity prožívá každý, ale zaleží na tom, jak kdo dokáže své 

emoce vyjádřit navenek. Umět říct svým podřízeným co ve vás vyvolává jejich konkrétní 

chování a jednání. A pochopit, že podávání zpětné vazby je součástí komunikačního procesu, 

kde nejde pouze o předávání informací a vzájemný kontakt, ale že do komunikačního 

procesu zasahuje řada faktorů, např. naše sympatie a antipatie, které ovlivňují vzájemné 

porozumění. Aby podaná zpětná vazba nabyla svého účelu, je v případě negativních emocí 

vhodné si s komunikačním partnerem, v našem případě s podřízeným, ujasnit svou 

vztahovou rovinu a informovat se o svých vnitřních stavech. Pokud se oba budeme cítit 

v komunikačním procesu bezpečně, máme vyjasněnou vztahovou rovinu, můžeme pak 

očekávat, že náš komunikační partner, ale i my sami budeme schopni naslouchat řečenému. 

A podávání zpětné vazby na pracovní výkon svých podřízených – zvláště pak kritiky – pro 

nás nebude, jak výstižně uvedla staniční sestra 5, jako když by člověk vstoupil do jámy lvové. 

Stejně tak se můžeme vyhnout nepříjemným pocitům, které pramení z toho, že nechceme 

ubližovat druhému člověku a čelit složitému komunikačnímu procesu z důvodu 

nepřiměřených reakcí na naši podanou zpětnou vazbu. Pokud ale necháme svým emocím 

volný průběh, může podávání zpětné vazby probíhat tak, jak reflektovala staniční sestra 5: 

když po mně vystartuje, tak mu to vrátím úplně stejně. V takovém případě nemůžeme hovořit 

o řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. Pro úspěšné podávání zpětné vazby je 

důležitá sama osobnost nadřízeného a jeho zkušenost s řízením a vedením nelékařského 

zdravotnického personálu.  
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Samotná realizace zpětné vazby na pracovní výkon podřízených je většinou vnímána 

z pozice staničních sester jako poklidná personální činnost, která jim ale v případě 

negativního sdělení přináší nepříjemné pocity. Negativní zpětnou vazbu podávají mezi 

čtyřma očima, což je ve shodě s doporučením pro podávání negativní zpětné vazby uvedené 

v teoretické části. Pouze v jednom případě uváděla staniční sestra 4, že výtku podává před 

svou zastupující staniční sestrou z důvodu své ochrany proti nařčení před neoprávněnou 

kritikou. Některé staniční sestry si vedou diář úspěchů a neúspěchů, který využívají pro účely 

finančního ohodnocení. V případě formálního hodnocení tento diář nevyužívají. Při něm 

postupují intuitivně. Hodnocení, které je podloženo pouze něčí intuicí, se může stát 

hodnocením neobjektivním. Zároveň se zvyšuje předpoklad, že takové hodnocení ztrácí 

zcela svůj původní záměr, a tím je změna chování a jednání a rozvoj profesních schopností. 

Takové hodnocení se stává pouhou formalitou. V tomto případě výzkumné šetření odhalilo 

dva rozdílné názory na zpětnou vazbu, která je podávána v rámci formálního hodnocení. 

Jsou staniční sestry, které tento způsob zpětné vazby vnímají jako možnost k zastavení  

a vyjádření svého názoru na pracovní výkon svých podřízených a jako podporu u méně 

sebevědomých jedinců. Ale jsou staniční sestry, které tento řídící nástroj pracovního 

výkonu vnímají jako zbytečné papírování a nevidí v něm žádný smysl. 

Přístup nadřízeného k řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby, ať už negativní 

či pozitivní, do určité míry ovlivňuje přístup podřízených k tomuto řídícímu nástroji. Tento 

aspekt se výrazně odráží v případě podávání pozitivní zpětné vazby, tedy pochvaly. Ve 

výzkumném šetření téměř všechny staniční sestry reflektovaly, že přijímání pochvaly je pro 

ně něco nepřirozeného, něco, co je přivádí do trapné situace, a že samy na to nejsou zvyklé 

(je to divné, nejsem na to zvyklá, já se stydím). Přitom všechny pochvaly přijímají s radostí: 

tak jako profesně mě to zahřeje u srdce (staniční sestra 3); dělá mi to hezky na duši, to víte, 

že mi to dělá dobře (staniční sestra 6). Přesto jsou ale staniční sestry, které připouštějí, že 

málo chválí. Tento fakt si následně vysvětlují slovy, že je málo chválí jejich vedení, ať je 

samotné nebo jejich ošetřovatelský tým. Co se týká vedení, tak od nich nemáme tolik 

pochval. Kdyby ten profesor přišel a řekl holky super. Nemusí tady mít žádné proslovy. Až 

jednou řekne, DĚKUJI, tak ty holky jsou schopné, zapomenou na spoustu věcí, které se jim 

nelíbily (staniční sestra 6).  
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Pokud se vyjadřovaly staniční sestry k přijímání negativní zpětné vazby, jak ony samy 

prožívají přijímání kritiky, bylo zjištěno, stejně jako u všeobecných sester / ošetřovatelů, že 

kritiku, která je neoprávněná přijímají velmi těžko, v podstatě ji nepřijmou a stává se 

překážkou úspěšné spolupráce a komunikace. Naopak, pokud je kritika oprávněná, je přijata 

bez větších výhrad s vědomím, že každý může udělat chybu: nikdo není neomylný, stalo se, 

že daly jiné léky, stane se to i dobré sestře, mně se to taky stalo, takže já nedělám, že já jsem 

neomylná (staniční sestra 2). V takovém případě je ale důležité se z chyb poučit.  

Co z toho plyne pro manažerskou praxi? Přístup nadřízeného ke zpětné vazbě 

významně ovlivňuje účinnost podané zpětné vazby u podřízených. To je zejména důležité 

pro negativní zpětnou vazbu, která je obvykle startovacím momentem pro započetí změn. 
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6 Odpovědi na výzkumné otázky 

 

Zjištěné výsledky výzkumného šetření mi umožnily odpovědět na základní 

výzkumnou otázku a její dílčí výzkumné otázky, na které postupně odpovídám v níže 

uvedeném textu.  

 

Co je tím podstatným faktorem, který ovlivňuje úspěšnou práci se zpětnou 

vazbou v procesu řízení pracovního výkonu? 

 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že podstatnou roli, kterou sehrává zpětná vazba 

v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního 

výkonu má vztah založený na důvěře mezi podřízeným a nadřízeným. Ten se zdá být pro 

tuto manažerskou činnost nezbytný. Důvěra je základem veškerého dění mezi podřízeným 

a nadřízeným. Pokud nemá podřízený důvěru ve svého nadřízeného, není schopen 

akceptovat jakoukoli zpětnou vazbu. Nemůže fungovat komunikace a posléze ani 

spolupráce. Zpětná vazba tak ztrácí svou původní funkci, kterou je posílení žádoucího, či 

oslabení nežádoucího pracovního chování a výsledku. Zároveň klesá negativní a pozitivní 

motivace, která je tolik potřebná pro zlepšení pracovního výkonu, jenž přispívá k udržení či 

zvyšování kvality a bezpečnosti ošetřovatelské péče. 

 

Jaké faktory ovlivňují přijímání a podávání zpětné vazby z pozice podřízeného? 

 

Mezi faktory, které přispívají k zdárnému řízení pracovního výkonu pomocí zpětné 

vazby, je možné zařadit osobnost nadřízeného a jeho styl vedení a řízení. To, jak projevuje 

zájem o práci svých podřízených, jak dokáže vytvářet příznivé pracovní podmínky, jak 

umí zapojit své podřízené do procesu změny a jaký jim dává prostor pro seberealizaci. 

Pro efektivní zpětnou vazbu je rovněž důležité, v jaký moment je poskytována, jakým 

způsobem a v jaké shodě jsou vzájemná očekávání podřízeného a nadřízeného. 

Samotná realizace zpětné vazby se pak jeví jako důležitý aspekt pro zdárné přijetí jakékoliv 

zpětné vazby. Výzkum ale ukázal, že ne vždy je zpětná vazba poskytována podle pravidel 

pro podávání zpětné vazby uvedené v teoretické části této diplomové práce. Pokud chybí 

nadřízenému schopnosti, které jsou význačné pro emoční inteligenci, je pravděpodobné, že 

podávání zpětné vazby se mine účinkem. Ve výzkumném šetření byly zachyceny takové 

formy zpětné vazby, které podřízení vnímali jako nepřijatelné, a to kritiku, která je 
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neoprávněná až ponižující a pochvalu, která je manipulující. Nedůvěra v nadřízeného  

a nevhodné řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby je příčinou nežádoucí 

fluktuace. Takové „fluktuace lidí, kteří pracovat chtějí“, ale vzhledem k nízké důvěře 

v pracovní prostředí a špatným vztahům, které z toho následně pramení, si vyhledávají jiné 

pracoviště, jiného zaměstnavatele, případně zcela mění svůj obor zaměření (Covey, Merrill, 

2008: 261). Vztah, který je založený na vzájemné důvěře mezi podřízeným a nadřízeným, 

podtrhuji na vzájemné důvěře, je tím nejideálnějším předpokladem úspěšné komunikace  

a spolupráce. Domnívám se, že v takovém vztahu můžeme očekávat příznivý efekt řízení 

pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. 

 

Jakým způsobem staniční sestry motivují prostřednictvím zpětné vazby? 

 

Z výzkumu vzešlo, že účastnící výzkumného šetření přijímají jakoukoli zpětnou 

vazbu, ale musí být upřímná a oprávněná. Nesmí být podávána ponižujícím způsobem  

a nesmí se jednat o manipulující pochvalu. Podřízení, tedy všeobecné sestry / ošetřovatelé, 

chtějí jak negativní zpětnou vazbu, tak pozitivní zpětnou vazbu. Negativní zpětná vazba je 

přijímána jako impuls k tomu, aby mohli pracovat na svém zlepšení. Významně tento fakt 

vnímají při podávání zpětné vazby na pracovní výkon v rámci formálního hodnocení. 

Formální hodnocení, které nekoresponduje s kritikou v průběhu hodnotícího období, může 

být podřízeným vnímáno jako hodnocení nedůvěryhodné [… to hodnocení mi napsala 

pozitivní. Byla jsem překvapená, protože během roku ke mně měla spoustu výhrad 

(všeobecná sestra 5); … nikdy mi neřekla nic špatného, že bych něco měla změnit… nikdy 

nemůžete být úžasná, dokonalá, musí tam být něco, co vám musí vytknout, a to tam nebylo. 

Od ní jako od člověka mi to bylo jedno (všeobecná sestra 3)].  

Negativní zpětná vazba podřízené vede k větší soustředěnosti a pozornosti. Pozitivní 

zpětná vazba je pro příjemce zdrojem pozitivních emocí, které podporují chuť do další práce, 

pracovat na složitějších pracovních úkolech, dělat práci nad rámec svých pracovních 

povinností [… jsem nápomocný, ochotný, dojdu pro léky, TO, CO NEMUSÍM, TAK DĚLÁM 

DOBROVOLNĚ A SÁM (všeobecný ošetřovatel 1)] a zvládat bez stresu zvýšený objem práce 

v jeden moment.  

Co je tou pozitivní zpětnou vazbou či pochvalou? Je to prosté poděkování za dobře 

odvedenou práci. Poděkováním vyjadřujete, že se zajímáte o práci svých podřízených, že  

o nich víte a že jsou pro váš pracovní tým nepostradatelní. Neverbálně se pozitivní zpětná 

vazba odráží ve vašem zájmu [… mě motivuje, že vidím, že ti lidi mají zájem, teda ta staniční 

sestra… (všeobecná sestra 3)], v mimice (úsměv) a ve vašich činech, které kladou důraz na 
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seberealizaci podřízených. Jako podpůrný motivační nástroj lze využít finanční odměnu 

a přidělení zajímavé a svým způsobem náročnější práce. Velmi pozitivně může působit, 

když dáte svým podřízeným více osobního volna.  

 

Jakým způsobem je přijímána a podávána zpětná vazba z pozice nadřízeného? 

 

Z výzkumného šetření dále vyplynulo, že staniční sestry se při podávání negativní 

zpětné vazby, tedy kritiky, dostávají do určitého vnitřního napětí. Toto napětí může být 

vyvoláno tím, že nechtějí ubližovat druhému člověku, anebo že budou muset čelit 

složitému komunikačnímu procesu, protože očekávají nepřiměřené reakce u některých 

svých podřízených. V rozhovorech bylo zjevné, že podávání negativní zpětné vazby není 

pro staniční sestry činností, kterou by vykonávaly, aniž by je to emočně nezasáhlo. 

V některých případech jsou tyto emoce tak silné, že se raději vyhýbají podávání negativní 

zpětné vazby se slovy: Když vím, že ten člověk má problémy doma, tak se mi to dává hůř. Já 

ho nechci ničit ještě tím, že ho budu upozorňovat na pracovní problémy. Vím, že by to stejně 

nepřijal (staniční sestra 3). 

Přestože pozitivní zpětnou vazbu, tedy pochvalu, staniční sestry vnímají jako zdroj 

pozitivních emocí, samy připouštějí, že ji poskytují málo. Tento fakt odůvodňují tím, že na 

to nejsou zvyklé od vyššího vedení a že si s pochvalou neví rady: Asi je to chyba, to se 

přiznám. Nás taky nikdo nechválí. Asi to nemáme zažité, že bychom to měly posílat dál. 

Vedení spíš řeší ty negativní věci a ty pozitivní se moc neřeší, to běží automaticky, že to tak 

má být, tak asi proto (staniční sestra 4).  

 

Jakou roli sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu? 

 

Pokud bych měla shrnout výzkumné šetření jako odpověď na základní výzkumnou otázku, 

sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu  

a řízení jeho pracovního výkonu roli informační. Podřízeným i nadřízeným dává možnost 

pracovat na svém zlepšení, a tím zlepšovat kvalitu a bezpečnost ošetřovatelské péče. Zpětná 

vazba je zrcadlem našeho chování a jednání. Dává nám informaci o tom, jak nás vidí okolní 

svět. Pokud umíme správně vyhodnotit podanou zpětnou vazbu, může být podnětem našeho 

osobního či profesního růstu. Záleží ale na tom, jakým způsobem je zpětná vazba 

poskytována. V tomto případě sehrávají důležitou úlohu osobnost nadřízeného, tedy staniční 

sestry, a její dovednosti a zkušenosti s vedením a řízením ošetřovatelského týmu. Staniční 
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sestra má důležitou úlohu v procesu řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby. A svým 

způsobem podávání zpětné vazby se významně podílí na vytváření dobrých pracovních 

vztahů. Takových pracovních vztahů, které jsou založeny na plné důvěře mezi podřízeným 

a nadřízeným. Bez důvěry k nadřízenému či k jinému vedení nelze očekávat žádný efekt 

jakékoli zpětné vazby.  
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7 Závěr 

 

Předkládaná diplomová práce se věnovala problematice zpětné vazby v procesu řízení 

a vedení nelékařského zdravotnického personálu a řízení jeho pracovního výkonu. Mým 

cílem bylo ozřejmit a porozumět zpětnovazebnímu procesu mezi podřízeným a nadřízeným 

v kontextu zdravotnictví-ošetřovatelství. Jako vedlejší záměr jsem si stanovila identifikovat 

oblasti potenciálního rozvoje manažerských kompetencí a navrhnout konkrétní doporučení, 

která by podpořila efektivní řízení pracovního výkonu pomocí zpětné vazby, jak je uvádím 

v podkapitole 7.1 Závěrečné doporučení. Výzkumné šetření bylo založeno na kvalitativním 

přístupu. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru a otevřeného kódování jsem hledala 

odpověď na základní výzkumnou otázku a její dílčí otázky. Jejich odpovědi jsem blíže 

specifikovala v předchozí kapitole 6 Odpovědi na výzkumné otázky.  

Domnívám se, že uvedené výzkumné šetření mi umožnilo odkrýt řadu neosvětlených 

a doposud nikým nepodložených sociálních jevů, které se odehrávají v procesu řízení  

a vedení nelékařského zdravotnického personálu. Vlastní výzkum mi umožnil pochopit řadu 

faktů, které přímo či nepřímo souvisejí s procesem řízení pracovního výkonu pomocí zpětné 

vazby, jako jsou vztahy založené na plné důvěře mezi podřízeným a nadřízeným, shoda 

vzájemných pracovních očekávání, osobnost nadřízeného a jeho styl vedení a řízení (jak 

projevuje zájem o práci svých podřízených, jak dokáže vytvářet příznivé pracovní 

podmínky, jak zapojuje své podřízené do procesu změny, jaký prostor dává podřízeným pro 

seberealizaci a jakým způsobem, kdy a kde podává zpětnou vazbu). Z výzkumného šetření 

zároveň vyplynulo, že nedůvěra v nadřízeného a řízení pracovního výkonu pomocí nevhodně 

podávané zpětné vazby může být příčinou nežádoucí fluktuace.  

Z manažerského pohledu pak vnímám jako cenný přínos zjištění, která se dotýkají 

konkrétních motivačních stimulů. Výzkumem bylo zjištěno, že mezi tyto motivační stimuly 

patří poděkování, úsměv, vyjádření nepostradatelnosti, finanční odměna, přidělení zajímavé 

a svým způsobem náročnější práce a více osobního volna. Jako nepřijatelná forma zpětné 

vazby se ve výzkumu objevila neoprávněná kritika, až ponižující a manipulativní pochvala. 

Výzkum poukázal i na to, že podávání negativní zpětné vazby se pro staniční sestry 

jeví jako nelehký úkol proto, že nechtějí ubližovat druhému člověku a čelit složitému 

komunikačnímu procesu, protože předem očekávají nepřiměřené reakce. Taková zkušenost 

se pro ně pak stává zdrojem negativních emocí, a je příčinou toho, že se vyhýbají podávání 

zpětné vazby na nežádoucí pracovní výkon. Pozitivní zpětnou vazbu, tedy pochvalu, staniční 
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setry vnímají jako zdroj pozitivních emocí, ale přesto ji, jak samy připouštějí, poskytují 

málo. 

Ve výzkumu jsem nalezla i dva odlišné názory na podávání zpětné vazby v rámci 

formálního hodnocení. Jsou staniční sestry, které vnímají formální hodnocení jako možnost 

vyjádření vlastního názoru na pracovní výkon podřízených a jako podporu u méně 

sebevědomých jedinců, zároveň jsou ale staniční sestry, které formální hodnocení vnímají 

jako zbytečné papírování a nevidí v něm žádný smysl. Při formálním hodnocení pak 

postupují intuitivně – mají to v hlavě.  

Věřím, že poznatky získané v rámci mého výzkumu budou inspirací pro další 

výzkumná šetření v této oblasti. Z mého pohledu by mě určitě zajímalo, v jakém rozsahu 

jsou uvedené výsledky platné na širší populaci (na skupinu staničních sester a skupinu 

všeobecných sester či ošetřovatelů). Domnívám se, že v takovém případě by bylo vhodné 

využít kvantitativní přístup s cílem oslovit všechny uvedené skupiny v celé České republice 

tak, jak tomu bylo v případě finské studie autorů Eneh a kol. z University of Eastern Finland, 

uvedené v kapitole 5.1 Výzkumný problém. Takto získané poznatky by mohly být 

podkladem pro změnu v personálním řízení a vedení nelékařského zdravotnického 

personálu, s cílem získat a udržet ošetřovatelský personál pro prostředí zdravotnictví-

ošetřovatelství. V neposlední řadě by mohly výsledky z takto provedené studie napomoct 

lépe pracovat s ošetřovatelským týmem. 

Na závěr této diplomové práce bych ráda podotkla, že samotná práce s tímto tématem 

mi umožnila hlubší pohled do této problematiky a do manažerské praxe a začít aplikovat 

získaná fakta z vlastního výzkumu. Současně mi to umožnilo ověřit si, jak tato fakta fungují 

v praxi. V podstatě se tento výzkum stal nepřímou zpětnou vazbou na mé manažerské řízení 

a vedení, což je pro mne tím nejcennějším přínosem, stejně jako samotné zpracování této 

diplomové práce.  
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7.1 Závěrečné doporučení 

 

Na základě výzkumného šetření jsem zjistila, že podstatným činitelem, který přispívá 

k úspěšné práci se zpětnou vazbou v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického 

personálu a řízení jeho pracovního výkonu, je vedoucí pracovník, v našem případě staniční 

sestra. Její práce se zpětnou vazbou v procesu řízení pracovního výkonu významně ovlivňuje 

její přijetí, či nepřijetí u podřízených, čímž do značné míry určuje kvalitu a bezpečnost 

ošetřovatelské péče na své stanici. Jedná se o kompetenci, kterou by měla staniční sestra ve 

své řídící činnosti umět uplatňovat a zároveň ji neustále rozvíjet. Používat tento řídí nástroj 

v případě nežádoucího chování a jednání u svých podřízených, ale především by ho měla 

umět využívat v případě posílení žádoucího chování a jednání. Z výzkumu je zjevné, že 

podřízení chtějí jak pozitivní zpětnou vazbu, tak negativní zpětnou vazbu. Podstatné je, 

jakým způsobem jsou obě varianty podávány, aby byly přijaty a následně zpracovány. 

Vzhledem k tomu, že samy staniční sestry připouštějí, že podávání zpětné vazby na pracovní 

výkon u svých podřízených není činnost, kterou by vykonávaly s lehkostí a že ne vždy se 

jim podaří zareagovat vhodně na případné negativní reakce jak u sebe samých, tak u svých 

podřízených, bylo by s výhodou, kdyby staniční sestry měly podporu u vyššího vedení ve 

smyslu rozvoje této manažerské kompetence. Umožnit jim rozvoj tzv. měkkých dovedností 

(rozvoj komunikace, empatie, sebereflexe, vedení týmu, zvládaní konfliktů aj.) pomocí 

zážitkových kurzů. Aby tyto kurzy byly účinné, měly by být založeny na principu 

dobrovolnosti. V takovém případě je možné očekávat vyšší efekt těchto kurzů, protože se 

tam budou scházet staniční sestry, které mají zájem o to, aby se osobně a profesně rozvíjely 

a posléze pak mohly rozvíjet svůj ošetřovatelský tým.  

Bez zpětné vazby se v životě nikam neposuneme. Zůstaneme stát na místě, a to je to 

nejhorší, co se může stát. Ti, co chápou význam zpětné vazby v procesu řízení pracovního 

výkonu, se s největší pravděpodobností dostanou před nás a my je budeme pouze se 

smutkem v očích pozorovat zpovzdálí. Učící se organizace je jedinou možnou cestou, jak 

uspět v dnešním rychle se rozvíjejícím světě.  
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