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Příloha 1.  

 

Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče 

• Co pro Vás znamená kvalitní ošetřovatelská péče? 

• Co pro Vás znamená bezpečná ošetřovatelská péče? 

• Představte si, že jste pacientem / pacientkou na Vašem oddělení, jakou péči 

byste očekával/a od ošetřujícího personálu? 

• Jsme přece jenom lidi, a ne vždy a všechno se nám daří, jak poznáte, že jste 

udělal/a chybu při výkonu své práce?  

• Jak s chybou dále pracujete? 

• Jak se k tomu staví Vaše nadřízená? 

• Pracujete společně na odstranění chyb? 

• Jak tato spolupráce probíhá?   

• Všímá si někdo, že se Vám v práci opravdu daří? 

• Jak Vám to dává najevo? 

• Co pro Vás znamená její sdělení?  

 

Vzdělávání a osobní rozvoj  

• Jak reaguje Vaše nadřízená na Vaše chování a výsledky práce? 

• Jak přijímáte její názory na svou práci? 

• Mají její názory vliv na změnu Vašeho chování či zlepšení práce? 

• Jak s jejím názorem nakládáte? 

• Máte potřebu se zlepšovat ve svém oboru? 

• Co má vliv na tuto potřebu? 

• Jak pracujete na svém zlepšení? 

• Kdo je největším rádcem a pomocníkem, když si nevíte s něčím rady? 

• Jakou roli v tom sehrává Vaše nadřízená? 

• Účastníte se vzdělávacích programů?  

• Na základě, čeho se rozhodujete, že půjdete eventuálně na seminář apod.? 

• Jak se zdokonalujete ve svých kompetencích? 

• Kdo Vám s tím pomáhá? 
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Výkonová motivace  

• Co Vás motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu, být třeba nejlepší či 

uznávanou sestrou na vašem oddělení? 

• Za jakých pracovních podmínek jste schopen podat odpovídající výkon dle 

standardů, směrnic a metodických pokynů nemocnice? 

• Co vás brzdí ve výkonu práce? 

• Jak na Vás působí interpersonální vztahy na oddělení? 

• Mají vliv na kvalitu Vaší práce? 

• Jak Vás motivuje nadřízený?  

 

Formy zpětné vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického 

personálu 

• Jak se vyjadřuje k Vaší práci nadřízená? 

• Je pro Vás důležité, co si myslí o Vaší práci? 

• A v čem je to důležité? 

• Co u Vás hodnotí nadřízená?  

• Jak toto hodnocení probíhá? 

 

Způsob podávání a přijímání zpětné vazby  

• Jak přijímáte pochvaly a ocenění? 

• Jak přijímáte výtky ke svému pracovnímu výkonu? 

• Pokud jste chválen, jak tato pochvala probíhá? 

• Pokud dostáváte výtku, jak je Vám tato výtka podávána? 

• Je něco, co se Vám nelíbí na kritice? 

• Jsou situace, kdy očekáváte pochvalu a ona nepřichází? Anebo že přišla, ale je 

zbytečná? Jaké jsou to situace? 

• Vzpomenete si na výtku, která byla neoprávněná? 

• Jak jste to řešil? 
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Příloha 2. 

 

Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče 

• Co pro Vás znamená kvalitní ošetřovatelská péče?  

• Co pro Vás znamená bezpečná ošetřovatelská péče? 

• Jakou péči byste očekával/a od sester vy jako pacient/ka?  

• Jak poznáte ne/kvalitní péči? 

• Jak poznáte ne/bezpečnou péči? 

• Jak přistupují ke kvalitě a k bezpečné ošetřovatelské péči Vaši podřízení? 

• Jak Vy sama/sám poznáte, že postupujete správně při výkonu své práce?  

• Jak upozorňujete své podřízené na chyby? 

• Co děláte pro to, aby se už chyby neopakovaly?  

• Pracujete společně na změně k lepšímu? 

• Jak tato spolupráce probíhá? 

• Jak dáváte najevo svůj zájem o práci svých podřízených? 

 

Vzdělávání a osobní rozvoj  

 

• Znají Vaši podřízení Vaše očekávání?  

• Jaká očekávání to jsou? 

• Myslíte si, že jsou splnitelná? 

• Jak reagujete na chování a výsledky práce svých podřízených? 

• Pokud se jim nedaří v práci, jak jim pomáháte? 

• Jak tuto pomoc přijímají? 

• Jak zadáváte úkoly svým podřízeným? 

• Jak tyto úkoly přijímají? 

• Pokud zadáváte úkol, jaké otázky při tom řešíte? 

• Pokud podřízený nesplní zadaný úkol, jaké kroky následují?  

• Jak podporujete profesní rozvoj svých podřízených? 

• Jak Vy sama se na tom podílíte? 

• Stojí Vaši podřízení o Vaši pomoc a radu? 

• Jak si o ni říkají? 
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Výkonová motivace  

• Znáte motivační faktory svých podřízených? 

• Jak motivujete své podřízené k lepšímu výkonu? 

• Zaznamenáte změnu pracovního výkonu u svých podřízených, když jsou ve 

vnitřní nepohodě? 

• Jak Vám to dávají najevo? 

• Jak to řešíte? 

• Mají zájem o Vaši intervenci? 

• Jak taková podpora z Vaší strany vypadá?  

• Nastane pak změna k lepšímu? 

• Jak se podílíte na vytváření příznivých pracovních podmínek?  

 

Formy zpětné vazby v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického 

personálu 

• Jak se vyjadřujete k práci svých podřízených? 

• Co sledujete u svých podřízených? 

• Jak posuzujete pracovní výkon svých podřízených?  

• Vnímáte toto posuzování jako přínosné pro Vaše podřízené? 

• V čem si myslíte, že je to důležité? 

• Jaké to jsou? 

 

Způsob podávání a přijímání zpětné vazby  

• Jak přijímáte pochvalu? 

• A jak Vy sama chválíte? 

• Co Vás přivede k tomu, že chválíte? 

• Jak přijímáte kritiku? 

• Je pro Vás obtížné sdělovat negativní kritiku? 

• Jak postupujete při sdělování negativní kritiky? 

• Je něco, co se Vám nelíbí na kritice? 

• Jaký postoj k tomu zaujímají podřízení? 

• Pokud s Vámi nesouhlasí, jak Vám to dávají najevo? 

• Jak přijímáte jejich reakce? 

• Vyskytují se situace, kdy je nesnadné podat oprávněnou kritiku? 

• A situace, kdy kritiku podáváte bez obtíží? 
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• Zaznamenala jste někdy negativní emoce na Vaši kritiku? 

• Jak se to projevuje? 

• A jak to dál řešíte? 
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Příloha 3.  

 

Informovaný souhlas  

s anonymním zpracováním získaných informací prostřednictvím rozhovoru na téma 

„Zpětná vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu“ pro účely 

diplomové práce na Fakultně humanitních studií Univerzity Karlovy. 

Ráda bych Vás tímto požádala o spolupráci na výzkumném šetření na téma „Zpětná 

vazba v procesu řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu“. Výzkumné 

šetření spočívá v poskytnutí rozhovoru, který bude nahrán na diktafon, přepsán a posléze 

podroben kvalitativní analýze. Ve výzkumné zprávě budou použity pouze ty informace, 

které se vážou k výzkumnému tématu. Zpráva bude sepsána bez možnosti identifikace 

osoby, která rozhovor poskytla. Cílem výzkumného šetření je ozřejmit proces zpětné 

vazby v procesu řízení pracovního výkonu v kontextu zdravotnického prostředí. 

Závěrečná výzkumná zpráva bude součástí diplomové práce a po její úspěšné 

obhajobě bude veřejně přístupná v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy.   

 

Já…………………………………, jsem dne………………byl/a seznámen/a 

s podstatou a účelem výzkumného šetření. Na základě přímého jednání s výzkumníkem  

Bc. Růženou Houžvičkovou Zvelebilovou a vysvětlení významu participace na výzkumném 

šetření se dobrovolně účastním rozhovoru na téma „Zpětná vazba v procesu řízení a vedení 

nelékařského zdravotnického personálu“ a souhlasím s audiozáznamem, přepisem 

rozhovoru a se zpracováním poskytnutých informací k výzkumnému tématu.  Zároveň mi 

byla sdělena možnost vystoupení z výzkumu bez uvedení důvodů. 

 

Výzkumník, Bc. Růžena Houžvičková Zvelebilová, se zavazuje k tomu, že informace 

získané prostřednictvím audiozáznamu a přepisem rozhovoru budou využity pouze pro účely 

diplomové práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Dále se zavazuje, že ve 

výzkumné zprávě nebudou uvedena jména a informace umožňující identifikaci osoby 

rozhovoru. Po zpracování závěrečné výzkumné zprávy budou veškeré audiozáznamy a 

přepisy rozhovorů znehodnoceny.  

 

…………………………………. ………………………………... 

Podpis informanta Podpis výzkumníka  
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Příloha 4. 

 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

Obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

Studijní program: Sociální politika a sociální práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt diplomové práce 

 

Téma: Zpětná vazba v procesu řízení a vedení pracovního výkonu  

nelékařského zdravotnického personálu  
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Vedoucí diplomové práce: PhDr. Michal Růžička, Ph.D. 
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1 Formulace a vstupní diskuse problému 

Ve své diplomové práci bych se chtěla zaměřit na problematiku zpětné vazby 

v procesu řízení a vedení pracovního výkonu nelékařského zdravotnického personálu.  

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

Sociální zpětná vazba se tak bez pochyby v obojím odráží. 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 výkonu. Je důležitým nástrojem 

jak pro personální řízení, tak pro vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Způsob, jakým je 

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

vazba vytváří příznivé pracovní podmínky, které jsou tolik žádoucí pro motivaci pracovníků 

a výkonnost celé organizace.  

Pojem zpětná vazba vstoupil do komunikační teorie z kybernetiky, která řeší 

problematiku vstupů a výstupů určitého systému či procesu (Švec, 2007: 19). Podstatou 

zpětné vazby je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je, nebo není 

na žádoucí cestě (Reitmayerová, Broumová, 2015: 9). V rétorice se pojmem zpětná vazba 

označuje „nonverbální a verbální sdělení osoby“, která říká druhé osobě, jak působí na své 

okolí, jak se chová (Dieter-W. Allhoff, Waltraud Allhoff, 2008: 137). Jedná se tak o 

nejúčinnější prostředek, jak v případě potřeby změnit své chování žádoucím směrem. 

Prukner (Manažerské dovednosti, [online]) definuje zpětnou vazbu „… jako sdělenou 

informaci nebo jako proces pozorování činnosti nebo systému a shromažďování informací 

pro jejich vyhodnocení nebo 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 svých výsledků.“ 

Cílem zpětné vazby je u druhého posílení či oslabení určitého chování. Zpětná vazba 

může být pozitivní nebo negativní. Pozitivní zpětnou vazbou posilujeme žádoucí chování, 

upozorňujeme na úspěchy nebo zlepšení a negativní zpětnou vazbou chceme naopak určité 

chování potlačit (Švec, 2007: 20; Urban, 2013: 84).  

Výše zmíněná pojetí zpětné vazby chápu jako informaci, kterou poskytujeme 

nelékařskému zdravotnickému personálu o jejich pracovním výkonu. Jde o diagnostické 

informace srovnávající kvalitu a bezpečnost ošetřovatelské péče s výsledky a chováním 

nelékařského zdravotnického personálu, s cílem upravit či podpořit jejich žádoucí chování 

dle principů správné ošetřovatelské praxe. Chování je Armstrongem vysvětlováno jako úsilí 

vynaložené na úkoly a prostředek k dosažení výsledků (Armstrong, 2011: 9).   
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Významnou roli v procesu řízení a vedení pracovního výkonu mají manažeři první 

linie. Jejich znalosti a dovednosti v poskytování efektivní zpětné vazby můžou pak 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 o jeho 

práci zájem (Pilařová, 2016: 76).  

Podávání zpětné vazby patří mezi nejdůležitější manažerské činnosti a má klíčovou 

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

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

Stejně tak se k problematice obtížného podávání ale i přijímání zpětné vazby vyjadřuje řada 

autorů zabývajících se managementem a leadershipem. Armstrong řadí podávání zpětné 

vazby mezi nejobtížnější úkoly v procesu řízení a vedení pracovního výkonu (Armstrong, 

2011: 124).  

V době, kdy se zdravotnické prostředí potýká s nedostatkem nelékařského 

zdravotnického personálu a nízkým finančním ohodnocením jejich práce, považuji 

za obzvlášť důležité věnovat se problematice zpětnovazebního procesu mezi nadřízeným a 

podřízeným.  

Vnímám, že této manažerské kompetenci je ve zdravotnictví věnována malá 

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

zpětné vazby jako staniční sestra v ortopedickém oboru. Zásadní problém spatřuji 

v podávání a přijímání negativní zpětné vazby. Pro mne samotnou je velmi nepříjemné 

přijímat ničím nepodloženou negativní kritiku, která vychází pouze z domněnek 

poskytovatele. Zároveň zde však musím podotknout, že podávání zpětné vazby na výkon 

není vůbec jednoduchá záležitost. Zvláště pak pro toho, kdo se dostává do vedoucí funkce 

bez předchozích zkušeností a znalostí v personálním 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 tolik žádoucí pro efektivní vedení a řízení svých 

podřízených pomocí zpětné vazby. 

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

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 k podřízeným, který 
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bohužel stále vnímám jako přístup převládající ve zdravotnickém prostředí. Pro dnešní dobu 

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

Direktivní manažerský přístup ale tento výše zmíněný koncept zpětné vazby neumožňuje. 

Jak výstižně uvádí Mallya (2007: 175) „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…“. 

Z těchto a mnoha dalších důvodů jsem se rozhodla pro zpracování diplomové práce na 

téma zpětné vazby v procesu řízení a vedení pracovního výkonu nelékařského 

zdravotnického personálu.  

2 Cíl práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce bude výzkumné šetření v oblasti podávání a 

přijímání zpětné vazby v kontextu zdravotnického zařízení. V tomto konkrétním 

případě se jedná o zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou péči ve fakultní 

nemocnici v Praze. Mým ústředním zájmem je prozkoumat hlouběji práci se zpětnou 

vazbou v procesu řízení a vedení pracovního výkonu nelékařského zdravotnického 

personálu z pohledu zdravotnických pracovníků.  

Mojí cílovou skupinou budou staniční sestry jako manažerky první linie, které 

svým přístupem a výkonem manažerských funkcí ovlivňují kvalitu a bezpečnost 

ošetřovatelské péče a mají vliv na sociální klima na svém pracovišti. O jejich 

manažerském úspěchu rozhodují procesy, jako jsou jednání, sociální komunikace, 

vedení, motivování, rozhodování a řešení konfliktních situací (Hekelová, 2012: 7).   

Mojí další cílovou skupinou budou všeobecné sestry a všeobecní ošetřovatelé 

pracující bez odborného dohledu. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu je dána zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních.   

 

  



 

6 | S t r á n k a  

 

Základní znění výzkumné otázky je následující: 

Jakou roli sehrává zpětná vazba v procesu řízení a vedení pracovního výkonu 

nelékařského zdravotnického personálu? 

Tuto základní otázku bych rozdělila na několik specifických otázek, které jsou: 

Jaký vliv má zpětná vazba na kvalitu a bezpečnost ošetřovatelské péče? 

Jaký vliv má zpětná vazba na vzdělávání a osobní rozvoj nelékařského zdravotnického 

personálu? 

Jaký vliv má zpětná vazba na výkonovou motivaci?  

Jaké formy zpětné vazby se vyskytují v procesu řízení a vedení pracovního výkonu 

nelékařského zdravotnického personálu? 

Jakým způsobem je podávána a přijímána zpětná vazba?  

 

Na základě dat získaných pomocí rozhovorů a terénních poznámek bych chtěla 

ozřejmit proces řízení a vedení nelékařského zdravotnického personálu pomocí zpětné 

vazby. Z výsledků výzkumného šetření identifikuji oblasti potenciálního rozvoje, na 

které se zaměřím a navrhnu opatření, jež by přispěla k efektivnímu využití zpětné vazby 

v procesu řízení a vedení nelékařského personálu s cílem udržení či zvýšení kvality a 

bezpečnosti ošetřovatelské péče.  

3 Teoreticko-metodologický přístup 

Vzhledem k navrženému tématu jsem zvolila kvalitativní přístup, ve kterém využiji 

jeden ze základních principů zakotvené teorie, a to techniku otevřeného kódování datového 

materiálu. Strauss s Corbinovou uvádějí, že: „otevřené kódování je část analýzy, která se 

zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů“ (Strauss, 

Corbinová, 1999: 43). V další analytické části navážu na techniku otevřených karet, která 

bude podkladem pro tvorbu textu a psaní výzkumné zprávy (Švaříček, Šeďová, 2014). 

Data potřebná k analýze a interpretaci výzkumného problému získám vedením 

hloubkových rozhovorů s předem připravenými okruhy otázek, jejich audiozáznamem  

a následným přepisem. Rozhovory povedu na základě získání informovaného souhlasu s 

výzkumným šetřením. Výzkum provedu v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů.  

Potřebné množství informací k dosažení validní výzkumné zprávy budu považovat za 

dostačující v momentě, kdy dosáhnu „teoretické nasycenosti“ (Švaříček, Šeďová, 2014: 88). 

V zakotvené teorii se tato fáze nazývá „graduální sběr dat“ a je vysvětlována tak, že 



 

7 | S t r á n k a  

 

vzorkování se ukončuje ve chvíli, kdy se v rozhovorech informace a zkušenosti začínají 

opakovat a nové se již neobjevují (Švaříček, Šeďová, 2014: 83–96). 

Zdrojem informací budou staniční sestry, všeobecné sestry a všeobecní ošetřovatelé 

pracující bez odborného dohledu. Vzorkování zahájím oslovením známé osoby, která bude 

ochotna spolupracovat na výzkumném šetření. Na základě výsledků prvotní analýzy 

rozhovoru pak přistoupím k oslovování dalších osob, které budou ochotny participovat na 

výzkumu a svým osobitým popisem studovaného jevu tak přispějí k postupné teoretické 

saturaci.  

 

4 Předběžná struktura práce 

Abstrakt 

Úvod  

• Seznámení s obsahem diplomové práce 

Teoretická část 

• Sociální zpětná vazba  

• Staniční sestra (kompetence) 

• Všeobecná sestra (kompetence) 

• Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče 

• Vzdělávání a osobní rozvoj nelékařského zdravotnického personálu 

• Výkonová motivace  

Empirická část 

• Popis výzkumného šetření metodou kvalitativního přístupu 

• Analýza a interpretace získaných dat s propojením teoretických poznatků  

• Identifikace oblastí potencionálního rozvoje řízení a vedení nelékařského 

zdravotnického personálu pomocí zpětné vazby 

• Návrhy pro zlepšení efektivní práce se zpětnou vazbou 

• Diskuze zjištění 

Závěr (přehled výsledků práce) 

Souhrn (přehled celé diplomové práce) 

Seznam použitých zdrojů a literatury 

Přílohy diplomové práce (vzor informovaného souhlasu, projekt diplomové práce) 
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5 Harmonogram 

• Říjen až listopad 2016 – informování o výzkumném záměru top management 

a získání souhlasu s šetřením od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, 

konstrukce informovaného souhlasu a výzkumných otázek  

• 15. 12. 2016 – odevzdání definitivní verze projektu diplomové práce 

• Listopad 2016 až únor 2017 – sběr a analýza dat (rozhovory) 

• Průběžně – studium odborné literatury  

• Leden až první polovina dubna 2017 – komplementace diplomové práce  

• Druhá polovina dubna 2017 – kontrola a korektura pracovního textu  

• 15. 4. 2017 – odevzdání první verze diplomové práce 

• 30. 6. 2017 – odevzdání definitivní verze diplomové práce 
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