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1 Úvod 

 

Prožívání  klientů/pacientů významně ovlivňuje jejich motivaci k léčbě, dodržování léčebných 

postupů a léčebného režimu. Zdravotničtí pracovníci, aniž by si to jasně uvědomovali, 

významně ovlivňují prožívání klientů/pacientů. Prožívání klientů/pacientů souvisí s jejich 

přístupem k léčbě, k jejímu přijetí a k její akceptaci.  

Otázka přijetí klientů/pacientů zdravotníky, jejich akceptace zdravotníky a utváření jakého  

si „pracovního partnerství“ je pro klienty/pacienty velmi důležité. 

Klienti/pacienti jsou v prvé řadě lidé a tudíž mají stejná práva jako zdravotničtí pracovníci. 

Přes veškerou možnou problematickou spolupráci zdravotnických pracovníků 

s klienty/pacienty je nutné myslet na to, že klienti/pacienti jsou lidské bytosti, které vyžadují 

empatické a citlivé zacházení. Chování zdravotnických pracovníků významně ovlivňuje 

důvěru klientů/pacientů v ně samé, v poskytovanou péči a má vliv na spolupráci 

klientů/pacientů se zdravotnickými pracovníky. 

Lepší zapojení klientů/pacientů do procesu léčby vede k lepším výsledkům v procesu léčby  

a tudíž i k lepší prognóze.  

Holistický přístup zdravotnického pracovníka ke klientům/pacientům zajišťuje naplnění všech 

jejich bio-psycho-sociální potřeb. 

Negativní interakce nebo negativní vztah mezi zdravotnickými pracovníky a  klienty/pacienty 

muže vést k vyvolání negativních emocí, snížení důvěry či zhoršení spolupráce 

klientů/pacientů se zdravotnickými pracovníky. 
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2 Teoretická část 

 

 

2.1 Pacient a nemoc 

 

 

2.1.1 Pacient 

 

Termínem pacient je označován člověk vyžadující lékařskou péči, člověk v léčbě, člověk 

nemocný. Z latinského pojetí slov mající význam jako trpělivý, trpící (Zacharová, 2017). 

Pacientem je označována každá fyzická osoba přijímající jakoukoliv zdravotní péči,  

bez ohledu na to, kdo je plátcem zdravotní péče. Naopak pojmem klient je ve zdravotnictví 

nejčastěji označována fyzická osoba, přijímající zdravotní péči za přímou úhradu a to většinou 

v nestátním zdravotnickém zařízení, nejčastěji se jedná o péči obsahující korektivní 

kosmetické výkony (Vondráček et al., 2011). 

Práva a povinnosti pacienta jsou dány zákonem č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon  

č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách) ve znění pozdějších platných právních předpisů, kde se uvádí mimo jiné, že pacient 

má právo:  

„a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí  

při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,“ 

(Česko, 2016). 

 

 

2.1.2 Nemoc 

 

„Nemoc, obecněji porucha zdraví, je potenciál vlastností organismu, které omezují jeho možnost 

vyrovnat se v průběhu života s určitými nároky vnějšího i vnitřního životního prostředí bez porušení 

životních funkcí. Nemoc je tedy porucha adaptace člověka, způsobená nedostatečností nebo selháním 

adaptivních mechanismů na podněty prostředí.“ (Machová et al., 2015, s. 10, 11) 
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Nemoc je zásadní změnou v životě člověka, často znamená pro člověka radikální, třebaže 

dočasnou změnu v jeho životním prostředí a jeho sociální situaci. Nejčastěji dochází  

ke změnám v jeho obvyklém způsobu života, jeho denních stereotypech a režimu dne. Nemoc 

často neumožňuje výkon povolání člověka a narušuje i jeho uspokojování některých potřeb  

a omezuje jeho společenské uplatnění (Zacharová, 2017). 

 

 

2.1.3 Postoj k nemoci 

 

Každý pacient prožívá své onemocnění jinak. Postoj pacienta k nemoci záleží především  

na individualitě každého jedince/člověka, na jeho osobnosti a i na reakci jeho okolí na jeho 

nemoc. Odlišné postoje nemocného na jeho nemoc a její průběh by měli registrovat  

i zdravotničtí pracovníci, je potřeba dbát na to, aby správně porozuměli chování 

klienta/pacienta (Zacharová, 2017). 

Zacharová uvádí následující dělení typů postojů k nemoci, které stále platí podle Jobánkové 

z roku 1992. Normální postoj - znamená přiměřené chování pacienta ke změně zdravotního 

stavu. Bagatelizující postoj - nemocný snižuje závažnost svého stavu, neléčí se, přeceňuje 

své možnosti, často tímto chováním skrývá strach z nemoci a bolesti. Repudiační postoj - 

nemocný nebere svou nemoc na vědomí, nejde k lékaři, jde vlastně o nevědomou disimulaci. 

Disimulační postoj - nemocný své potíže popírá nebo záměrně zkresluje. Nozofobní postoj - 

má podobu nepřiměřené obavy z nemoci, nemocný opakovaně žádá vyšetření, střídá lékaře, 

přeceňuje a zveličuje nevýznamné drobné obtíže. Hypochondrický postoj - jedinec  

se domnívá, že trpí vážnou nemocí a prožívá nepřetržité obavy o své zdraví. Nozofilní postoj 

- nemocný se snaží tzv. těžit ze své nemoci a je rád, že nemusí plnit své povinnosti a jeho 

okolí o něj pečuje. Účelový postoj - jedná se vlastně o vystupňovaný nozofilní stav jedince 

(Zacharová, 2017). 
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2.1.4  Hospitalizovaný pacient 

 

„Hospitalizace je určitou zárukou, že pacient bude dodržovat léčebný režim, a při správně vedené 

terapeuticko-ošetřovatelské péči je i předpoklad, že se aktivně zapojí do vlastního léčeného procesu.“ 

(Zacharová, 2017, s. 37) 

V současné době se klade důraz na maximální snahu léčit pacienta v přirozeném prostředí 

domova s využitím ambulantní péče a je zde tedy i maximální snaha o zkrácení doby 

hospitalizace pacienta (Madincová, 2011).  

Pobyt v nemocnici se vždy pojí se závažným stavem pacienta, jak uvádí Madincová podle 

Vymětala z roku 2003 což stále platí (Madincová, 2011). 

V nemocnici se zdravotničtí pracovníci snaží vykonat co nejvíce pro zdraví a pohodu 

pacienta, i přesto může hospitalizace pro pacienta znamenat určitou míru nepohody.  

Nepohodou se pro klienta/pacienta obvykle rozumí neznámost prostředí, nevědomost 

způsobená nedostatkem informací týkajících se ať už pravidel a chodu oddělení či postupů při 

léčbě, proto je důležité nového pacienta vždy důkladně seznámit s prostředím nemocnice, 

poučit ho o pravidlech chodu oddělní a dát mu dostatek informací o procesu léčby.  

Na nespokojenost hospitalizovaného pacienta může mít velký vliv také ztráta soukromí  

a pohodlí domova (Madincová, 2011). 

 

 

2.2 Interakce mezi pacientem a zdravotnickými pracovníky 

 

 

2.2.1 Interakce 

 

Interakce je oboustranné působení, komunikace či vzájemná spolupráce mezi dvěma  

nebo více stranami. Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty by měla 

směřovat ke společným cílům a těmi jsou uzdravení a spokojenost pacienta (Zacharová, 

2016). 
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Zdravotnický pracovník má s pacientem komunikovat, tak aby vytvářel pozitivní pracovní 

partnerství, které je naplněno vzájemnou důvěrou a respektem. Zdravotnický pracovník má 

být pro pacienta zdrojem energie a podpory v těžkých chvílích způsobených nemocí 

(Zacharová, 2017). 

Pomáhající profese jsou velmi citlivé na probíhající interakci a její vzájemnost. U všeobecné 

sestry a zdravotnického záchranáře je zvýšené riziko ne zcela optimálního vzorce chování 

s ohledem na to, že tato profese má zatížení daná obsahem výkonu profese a těmi jsou  

čas/rychlost potřebná k provedení odborného výkonu, přesnost a pečlivost provedeného 

výkonu (Pekara, 2014). 

 

 

2.2.2 Mezilidské vztahy 

 

Mezilidské vztahy jsou ve zdravotnickém prostředí jedním z klíčových témat a lze je rozdělit 

na intrapersonální a interpersonální. Intrapersonální vztahy jsou vztahy k sobě samému  

a interpersonální vztahy jsou vztahy vytvářené k druhým lidem (Wilding, 2010).  

Důležitá je také kvalita interpersonálních / mezilidských vztahů. Každý mezilidský vztah má 

v sobě buď negativní, nebo pozitivní složku. Vztah s negativní složkou se nazývá devalvace, 

naopak vztah s pozitivní složkou se nazývá evalvace (Zacharová, 2016). 

Ve zdravotnictví by se měly prolínat vztahy přátelské a profesionální. V přátelských vztazích 

spolu lidé komunikují a chovají se k sobě se vzájemnou úctou a respektem. Zdravotničtí 

pracovníci by měli být pro pacienty tzv. zdrojem síly, měli by podporovat jejich sebeúctu  

a víru v sebe sama. V kladně nastaveném vztahu, v případě, že dojde ke vzniku konfliktu,  

spolu lidé obou zúčastněných stran hledají společné řešení v dané situaci (Zacharová, 2016).  
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2.2.3 Devalvace 

 

Devalvace je projevem neúcty k druhému člověku. Dochází ke snižování hodnoty druhého 

člověka, dochází k jeho ponižování a zesměšňování. Jedná se většinou o hrubé, nepřátelské 

chování, které nereaguje na dotazy. Devalvující jedinec skáče devalvovanému jedinci do řeči, 

odvádí pozornost od tématu, které je předmětem rozhovoru, zlehčuje jeho problémy  

a ironizuje je, bezdůvodně devalvovaného jedince osočuje, až šikanuje, zneužívá důvěrných 

informací, křivě jej obviňuje a neponechává prostor k obraně, či vyjádření se k dané 

problematice. Vlivem takového chování pak dochází ke zhoršení vztahů a vzájemné 

komunikace. V podmínkách poskytování zdravotní péče pak hovoříme o tzv. devalvační 

jednání. (Zacharová, 2016). 

Devalvační jednání je chápáno jako stav nadřazenosti zdravotnických pracovníků  

nad pacientem. Nemožnost pacienta rozhodovat o obsahu a podobě péče, která mu je 

poskytována. Takovýto pacient se pak stává pouze pasivním příjemcem zdravotnické péče  

a je plně závislý na ostatních lidech. Je potřeba mít na mysli, že pacienti mohou mít  

už samotnou nemocí či hospitalizací narušené sebevědomí. Proto je důležité v pacientovi opět 

vzbudit ztracenou sebedůvěru a vyhnout se všem obrazům chování, které by se devalvaci 

mohly jen podobat (Trachtová et al., 2013).  

 

 

2.2.4 Evalvace 

 

Evalvace je opakem devalvace. Oba výše uvedené pojmy ukazují na to, jak může 

zdravotnický pracovník ovlivnit lidskou důstojnost pacienta (Zacharová, 2016). 

Evalvace se projevuje úctou k druhému člověku, laskavostí, přátelskostí, všímavostí  

a zdvořilostí. Evalvující jedinec je slušný, taktní, uctivý, a uznalý k evalvovanému jedinci. 

V podmínkách poskytování zdravotní péče je pak vhodné u klienta/pacienta podporovat 

jedinečnost osoby a chovat se k němu s nehraným zájmem. Klient/pacient je partnerem 

zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče 

vyžaduje od zdravotnických pracovníků chování, při kterém je s pacientem jednáno jako 
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s rovnoprávným člověkem a ne pouze jako pasivním příjemcem zdravotní péče (Trachtová  

et al., 2013).  

 

 

2.3 Potřeby pacienta 

 

 

2.3.1 Potřeby pacienta 

 

Lidská potřeba je stav organismu vzniklý při nedostatku či nadbytku v oblasti biologické, 

psychické, sociální a duchovní. Při vzniku potřeby vzniká v organismu motivační napětí. 

Člověk podmíněný motivací se chová určitým způsobem, tak aby co nejdříve došlo k naplnění 

jeho potřeby. Naplněním potřeby dojde opět k vytvoření rovnováhy v organismu (Trachtová 

et al., 2013). 

„Charakteristickým rysem moderního ošetřovatelství je systematické hodnocení a plánovité 

uspokojování potřeb zdravého i nemocného člověka. Upokojování potřeb člověka se realizuje 

prostřednictvím ošetřovatelského procesu.“ (Trachtová et al., 2013, s. 9) 

Vlastní ošetřovatelský proces zahrnuje pět fází a těmi jsou zhodnocení/posouzení stavu 

individuálních potřeb pacienta a rodiny, komunity, společnosti, stanovení ošetřovatelských 

diagnóz, plánování ošetřovatelské péče, realizace ošetřovatelské péče a vyhodnocení 

ošetřovatelské péče (Trachtová et al., 2013). 

 

 

2.3.2 Rozdělení potřeb 

 

Americký psycholog A. H. Maslow hierarchicky uspořádal lidské potřeby do pyramidového 

systému a vytvořil tak pyramidu lidských potřeb.  Pyramida je rozdělena do pěti pater.  

Do prvního dolního patra pyramidy zařadil Maslow biologické/fyziologické potřeby.  

Mezi fyziologické potřeby patří tzv. základní potřeby. Jsou to např. potřeba jídla, tekutin, 
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tepla, kyslíku, vyprazdňování, hygieny, spánku a potřeba sexuality. Do druhého patra 

pyramidy zařadil Maslow potřeby bezpečí a jistoty. Ty jsou vyjádřeny převážně vyhnutím  

se ohrožení a nebezpečí. Do této skupiny patří např. touha po důvěře, spolehlivost, stabilita, 

osvobození se od strachu a úzkosti, být zdráv, potřeba informací a potřeba důvěry. Do třetího 

patra pyramidy zařadil Maslow společenské potřeby, potřeba lásky a sounáležitosti,  

tzv. afiliační potřeby.  Ty jsou vyjádřeny potřebou milovat a být milován, potřeba 

náklonnosti, sounáležitosti, potřeba být sociálně integrován. Do čtvrtého patra pyramidy byly 

Maslowem zařazeny potřeby uznání a úcty. Ty jsou vyjádřeny např. potřebou respektu  

od druhých, statusy nebo prestiží uvnitř sociální skupiny. Potřeby uznání a úcty se projevují 

hlavně v situacích, kdy člověk ztratil důvěru ostatních a opět se ji snaží získat. Do pátého 

patra, tedy do nejvyšší části pyramidy, zařadil Maslow potřeby seberealizace  

a sebeaktualizace. To jsou potřeby vlastní individuality a potřeba projevit své vlastnosti 

(Šamánková, 2011). 

 

 

2.3.3 Holismus a potřeby pacienta 

 

Holismus je celostní přístup zaměřený na pacienta při uspokojování jeho potřeb a to jak 

biologických, psychických, sociálních a duchovních. Holismus klade důraz na komplexnost  

a upozorňuje na nutnost při ošetřování člověka/klienta/pacienta na chápání všech jeho aspektů  

a ne pouze jedné části. Při poruše jedné části dochází k poruše celého organismu (Trachtová 

et al., 2013). 

Z holistických teorií vyplývají následující tvrzení. Pacient je člověk, tedy bytost bio-psycho-

sociální. Dlouhodobá zátěž na psychiku může vyvolat somatické onemocnění. Onemocnění 

působí na psychiku nemocného a vyvolává u něj negativní emoce. Negativní emoce mohou 

mít podobu zvýšeného napětí, strachu až úzkosti. Pokud člověk prožívá negativní emoce, 

může u něj docházet k problémům ve vztazích s jinými lidmi a následkem toho dochází k jeho 

sociální izolaci. Sociální izolace zase působí zpět na psychiku a vyvolává tak další negativní 

emoce. Dalšími negativními mohou být hněv, úzkost a nepřátelské chování k ostatním. 

Prostředí, ve kterém člověk žije, má vliv na jeho zdraví. Jedinci začleněni do společnosti  

se dožívají vyššího věku (Trachtová et al., 2013). 
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2.3.4 Potřeby pacienta v nemoci 

 

Potřeby pacienta jsou významně ovlivněny nemocí.   

Podle Zacharové lze potřeby pacienta rozdělit na potřeby neměnící se nemocí, které jsou 

stejné jako u člověka zdravého. Do této skupiny patří potřeba vzduchu, spánku, odpočinku, 

výživy, vyprazdňování se a potřeba cítit se bezpečně a pohodlně. U nemocného člověka je 

často uspokojování těchto potřeb nebo jejich části přesunuta na rodinu, nebo na zdravotnické 

pracovníky.  Dále pak potřeby měnící se nemocí, které jsou velmi variabilní a individuálně 

se měnící, tvoří též největší skupinu potřeb. Mezi tyto potřeby patří sociální potřeby, potřeba 

aktivity, potřeba informací a kulturní potřeby. Některé tyto potřeby mohou během nemoci 

úplně vymizet a postupně se vracet do původního stavu až po odeznění nemoci a nemusí ani 

dojít k jejich úplnému návratu. Zdravotničtí pracovníci by proto měli některé aktivity pacienta 

podporovat a dávat mu dostatek informací. Mezi potřeby pacienta patří i potřeby vzniklé 

nemocí závisející na řadě okolností vzniku a průběhu nemoci, na osobnosti pacienta,  

na informovanosti pacienta, na předchozí zkušenosti pacienta s nemocí nebo nemocnicí  

a na vztahu pacientova okolí k němu samému. Potřeby vzniklé nemocí jsou např. potřeba 

navrátit zdraví, odstranění nebo redukce bolesti, navrácení ztracených funkcí či příprava  

na nové sociální funkce klienta/pacienta. Důležitost těchto potřeb je odvislá od individuálních 

priorit každého jednotlivého klienta/pacienta (Zacharová, 2017). 

 

 

2.3.5 Potřeby hospitalizovaného pacienta 

 

Hospitalizovaný pacient potřebuje uspokojovat všechny své potřeby a to jak biologické, 

psychické, tak i sociální. Pacientovo prožívání je projevem uspokojování, či neuspokojovaní 

jeho potřeb. Při uspokojování potřeb pacienta se musí myslet i na to, že pacient je omezen  

ve svých činnostech, na které byl zvyklý. Hospitalizace pacienta může vést až k jeho izolaci  

a tím se bude i nepřímo podílet na zhoršení jeho zdravotního stavu. Proto musí zdravotničtí 

pracovníci při poskytování zdravotní péče podporovat sociální kontakt u pacienta, zajišťovat 

potřebu podnětů pro pacienta, pomoci pacientovi realizovat splnitelné cíle, snažit se vytvářet 
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pro pacienta prostředí jistoty a bezpečí a zejména nevytvářet konfliktní situace snižující 

důstojnost pacienta, které se nazývají devalvací pacienta. (Zacharová, 2017). 

V nemocnici je pacient omezen v sociálním kontaktu, na který byl zvyklý. Pacient  

se v důsledku toho může cítit nejistý a mít pocit, že okolí o něj přestává mít zájem. Omezení 

kontaktu s rodinou, přáteli a spolupracovníky u pacienta vyvolává podráždění, smutek, 

zklamání či nechuť k životu (Zacharová, 2017). 

Pacient v nemocnici může být omezen v mnoha činnostech a to zejména ve volném pohybu  

a může i zažívat nudu. V důsledku toho se mohou u pacienta projevovat reakce v podobě 

nepříjemnosti k okolí, náladovosti, vyhledávání konfliktních situací a neochoty spolupracovat. 

Pacientům mohou v nemocnici chybět i podněty a nové informace, které by je dostaly 

z tzv. jednotvárného dění. Pro naplňování potřeb jsou pro pacienty důležité návštěvy,  

nebo činnosti, které by mohli provádět ve zdravotnickém prostředí, např. sledování televize, 

čtení, navštěvování společenské místnosti (Zacharová, 2017). 

 

 

2.4 Zdravotnický pracovník a pacient 

 

Zdravotničtí pracovníci utvářejí zdravotnický tým. Zdravotnický tým zahrnuje různé 

zdravotnické profese a pro každou zdravotnickou profesi je zákonem předepsané vzdělání, 

praxe a podmínky výkonu profese. Zdravotnickým pracovníkům jsou společné jejich cíle  

a těmi jsou zdraví a spokojenost jejich pacientů (Vytejčková et al., 2011). 

Zdravotnický tým je složen z lékařů a mnoha dalších nelékařských zdravotnických 

pracovníků. Složení zdravotnického týmu je odlišné ve vazbě na nemocnici a typ oddělení. 

Nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou nejčastěji např. sestry specialistky, všeobecné sestry, 

kliničtí psychologové, fyzioterapeuti, kliničtí logopedi, nutriční terapeuti, zdravotničtí 

asistenti, praktické sestry, ošetřovatelky, sanitáři a další (Vytejčková et al., 2011). 

Každý pacient má od zdravotnického pracovníka určité očekávání a zdravotnický pracovník  

si musí uvědomit, že pacient je člověk, který se nachází v těžké životní situaci způsobené 

nemocí a tomu přizpůsobit své chování (Zacharová, 2017).  
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Při zpětném hodnocení svého pobytu v nemocnici si dříve hospitalizovaní pacienti nejvíce 

všímají chování a pochopení od zdravotnického personálu (Dulová a Bacterová, 2012).  

Vztah zdravotnického pracovníka a pacienta je vztah určený určitým časovým obdobím,  

kdy pacient potřebuje jeho pomoc. Pacient očekává od zdravotnického pracovníka odbornost 

a profesionální chování (Špirudová, 2015).  

Podle subjektivního hodnocení míry kvality poskytované zdravotní péče, kterou pacient 

dostává, pak pacient hodnotí profesionalitu či neprofesionalitu chování zdravotnického 

pracovníka (Ondriová et al., 2013). 

 

 

2.4.1 Vztah nelékařských zdravotnických pracovníků a pacienta 

 

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je dáno zákonem č. 96/2004 Sb., jeho 

poslední novela číslo 201/2017 Sb. platná od 1. 9. 2017, o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. 

Dále pak Vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 39/2005 Sb. stanovuje 

minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání. 

Nelékařští zdravotní pracovníci se musí řídit zdravotnickými zákony a také Etickým kodexem 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, který je součástí Věstníku MZČR z roku 

2004, částky 7. 

 

 

2.4.2 Vztah sestry a pacienta 

 

Sestra je klíčovou osobou při ošetřování pacienta, tráví s ním nejvíce času a je mu oporou.  

Chování a jednání sestry významně ovlivňuje prožívání a jednání nemocných. Pacient  
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od sestry očekává profesionální přístup, který mimo jiné zahrnuje i korekci vlastních 

negativních emocí, které by mohly vést ke konfliktům v interakci a následně k devalvačnímu 

jednání vůči klientovi/pacientovi (Zacharová, 2017). 

 

 

2.4.3 Vztah lékaře a pacienta 

 

Pacient zasažen nemocí se v nemocnici setkává i s dalšími členy zdravotnického týmu a těmi 

jsou lékaři. Pacient by měl být pro lékaře, stejně tak jako pro sestru a další zdravotnické 

pracovníky partnerem. Pacient má vlastní autonomii a měl by se spolupodílet na svém 

léčebném režimu. Na základě autonomie pacienta je definován informovaný souhlas. 

Informovaný souhlas je předem vyslovený souhlas pacienta s lékařským výkonem nebo 

zdravotní péčí (Ptáček et al., 2015). 

Právě díky autonomii a celému konceptu individuálních lidských práv byl paternalismus 

v dnešní medicíně nahrazen principem partnerství (Ptáček et al., 2015). 

Paternalismus byl ignorování přání pacienta lékařem. Byl to vztah, kdy lékař byl autoritářský 

vůdce pacienta. Lékař dělal vše pro uzdravení pacienta, ale neptal se ho, zda souhlasí s tím,  

aby byl léčen. V současnosti je tento vztah lékaře a pacienta považován za zastaralý. 

Partnerství je vztah předpokládající postavení pacienta a lékaře na stejné úrovni.  

Předpokládá se, že lékař je odborník ve své profesi a nesmí tedy zapomínat ani na to,  

že i pacient je odborníkem ve své profesi. Lékař diagnostikuje pacientovu nemoc a navrhne 

pacientovi druh terapie. Pacient má právo vybrat si svého lékaře, nahlížet do své zdravotnické 

dokumentace a odmítnout, či přijmout navrhovanou terapii lékařem (Ptáček et al., 2015). 

Reálná situace v nemocnici však není nikdy zcela partnerská, jak uvádí Ptáček. Pacient je 

v roli slabšího, něco ho bolí, možná se setkává se svou nemocí poprvé a lékař je pro pacienta 

profesionálem ve svém oboru (Ptáček et al., 2015).  

K pacientovi se má lékař chovat, jako k rovnoprávné osobě, nemá právo za pacienta 

rozhodovat. A jak uvádí Ptáček et al.: „Obecným názorem komunity lékařských etiků  
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a právníků je, že právo pacienta je silnější než dobro pacienta, takto hovoří i zmíněný nový 

občanský zákoník.“ (Ptáček et al., 2015, s. 54)  

I přes veškeré dnešní zákonné úpravy, vyspělé postupy v medicíně a etice, které jasně hovoří 

o tom, že pacient má být vnímán, jako rovnoprávný partner zůstává fakt: „Stále ale platí to, že 

zdravotník má zpravidla lepší medicínské znalosti, měl tak být schopen pacientovi jako 

rovnoprávnému partnerovi poradit a pomoci.“ (Prudil, 2014, s. 33). 

 

 

2.5 Lidská důstojnost  

 

 

2.5.1 Lidská důstojnost a důstojnost pacienta 

 

Lidská důstojnost znamená osobní respekt, úctu a rovnoprávné zacházení zdravotnických 

pracovníků s pacientem. Zdravotnický pracovník se má k pacientům chovat jako k lidské 

bytosti a ne pouze jako k orgánům s poškozenou funkcí. Je nezbytné nechat pacienty vyjádřit 

se a nevnucovat jim vlastní pravidla. Zdravotnický pracovník se tak má chovat ke všem lidem 

bez ohledu na věk, sociální začlenění či nemoc. Vlastní důležitost pacienta je jedna  

ze zásadních otázek, pacient by neměl mít pocit, že je pouze přítěží (Heřmanová et al., 2012). 

Ke snížení lidské důstojnosti může dojít přehlížením pacienta, ignorováním jeho potřeb, 

ignorováním jeho dotazů, nebo komunikací s ním bez očního kontaktu. Snižování lidské 

důstojnosti pacienta znamená potlačení projevů jeho osobnosti a vnucování vlastních pravidel 

(Heřmanová et al., 2012). 

Pacient může ztrácet na své důstojnosti i nevhodnými reakcemi okolí. Nevhodné projevy 

okolí mohou mít různou podobu, např. projevení šoku při spatření pacienta, nadměrně 

projevená lítost, zkrácení návštěvy pacienta, ale i vyhýbáním se tělesnému kontaktu  

s pacientem (Ptáček et al., 2011). 
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2.5.2 Typy lidské důstojnosti 

 

Kalvach rozlišují čtyři typy lidské důstojnosti, uvádí důstojnost zásluh, která je typ 

důstojnosti, pojící se zastávanou funkcí a postavením ve společnosti.  Dále pak důstojnost 

mravní síly, která je přisuzována jedinci, který jedná mravně a správně. Další v jeho pojetí je 

důstojnost osobní identity, která je typem lidské důstojnosti související s celoživotní 

identitou jedince a důstojnost lidské bytosti, která je typ důstojnosti vázané k lidské duši a je 

navázána na obecné lidské bytí (Kalvach et al., 2011). 

 

 

2.6 Komunikace ve zdravotnictví 

 

Komunikace je základní sociální dovedností v interakci s klientem/pacientem. Při komunikaci 

mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem je nezbytné navodit pocit bezpečí a důvěry, 

které pak vede ke zbavení strachu u pacienta z neznámého nemocničního prostředí 

(Zacharová, 2016).  

Je důležité, aby zdravotnický pracovník přizpůsobil svůj jazyk tak, aby byl pacientům 

srozumitelný (Desjarlais–Deklerk a Wallace, 2013).  

 

 

2.6.1 Formy komunikace ve zdravotnictví 

 

 

2.6.1.1 Verbální komunikace ve zdravotnictví 

 

Verbální komunikace využívá slov k interakci mezi pacientem a zdravotnickými pracovníky. 

Součástí verbální komunikace je její obsah, ale i způsob komunikace. Způsob komunikace je 

významně ovlivněn ne jen výběrem slov, ale i rychlostí řeči (Ayers a Visser, 2015). 
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Paralingvistika je obor zabývající se akustickou stránkou mluveného slova.  

Mezi paralingvistické projevy řeči se řadí v celkovém pojetí mnoha autorů zejména 

následující charakteristiky: zbarvení hlasu, výška hlasu, tempo řeči, hlasitost řeči, rychlost 

řeči, délka řeči, plynulost řeči, emoce vyjádřené v řeči, ale i chyby řeči (Zacharová, 2016).  

 

 

2.6.1.2 Neverbální komunikace ve zdravotnictví 

 

Neverbální komunikace je mimo slovní komunikace, jedná se o tzv. řeč těla. Neverbální 

komunikace slouží ke sdělování postojů, nálad a aktuálního prožívání, reguluje vzájemné 

vztahy mezi lidmi, vytváří tzv. první dojem, vyjadřuje emoce. Neverbální komunikace 

ovlivňuje i celkový dojem z komunikace. Formy neverbální komunikace jsou následující: 

proxemika jež se zabývá členěním prostoru okolo člověka a dodržování vzdálenosti  

ve smyslu hranic. Vzdálenost mezi jedinci či výška očí nám může sdělovat, jaký vztah má 

jeden člověk k druhému (Zacharová, 2016). Mikuláštík pak doplňuje, že každý člověk má 

potřebu jiné vzdálenosti od druhého člověka, aby se mu komunikovalo příjemně. Vzdálenost 

dvou lidí při komunikaci pak záleží na situaci, kultuře a na individuální rozdílnosti 

komunikujících osob (Mikuláštík, 2010).  

Haptika je v pojetí komunikace taktilní sdělení v sociální interakci. Při prvním kontaktu 

s pacientem je vhodné pacientovi podat ruku a představit se. Právě podáním ruky lze  

u pacientů získat pocit důvěry. Je důležité, aby byl stisk ruky přiměřeně silný a trval 

přiměřenou dobu (Zacharová, 2016). Podání ruky má doplňovat úsměv a oční kontakt. Podání 

ruky je vyjádřením rovnocennosti vztahu mezi komunikujícími (Mikuláštík, 2010). 

Posturologie je řeč našich fyzických postojů, je to informace sdělená pomocí držení těla  

a polohových konfigurací. Při komunikaci s pacientem je vhodné jednat na stejné úrovni, 

přesněji ve stejné rovině, např. pacient sedí, tak se komunikující osoba s ním také posadí. 

(Zacharová, 2016). 

Kinetika zahrnuje sledování a analýzu různých pohybů těla a jeho částí, vyjma mimiky  

a gestiky, o těch je pojednáno samostatně. Každý člověk má specifickou škálu pohybů těla, 

které jsou pro něj charakteristické (Mikuláštík, 2010). Při sledování pohybů komunikujícího 



29 
 

pacienta se zdravotničtí pracovníci zaměřují především na pohyby krku a hlavy. Rozsah 

těchto pohybů souvisí s intenzitou emocionálního prožívání (Zacharová, 2016).  

Mimika je sdělování pomocí svalů tváře. Pomocí výrazu obličeje je sdělováno mnoho emocí. 

Při komunikaci s pacientem je vhodné se na pacienta usmát. Úsměvem se dává najevo 

přátelství a navozuje se pocit důvěry mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem.  

Při komunikaci je důležité i sledovat pacientovu mimiku. Mimika může sdělovat bolest, stud 

či pacientovo psychické napětí (Zacharová, 2016). Mimika vyjadřuje momentální rozpoložení 

člověka, ale také výraz, který je u člověka stálý. Podle stálého výrazu se nedají určovat 

momentální emoce člověka (Mikuláštík, 2010). 

Gestika je součástí kinetiky a hovoříme o ní jako o pohybové činnosti člověka. Mezi gesta 

patří pohyby hlavou, pohyby rukou a ramen. Význam gest je nenahraditelný. Gesta dokreslují 

nebo nahrazují obsah verbální komunikace (Zacharová, 2016). Gesta jsou vázána na kulturu, 

v každé kultuře mohou znamenat něco jiného. Gestika se rozděluje na ilustrátory, emoční 

gesta, adaptory a znaky. Ilustrátory dokreslují obsah mluveného slova pomocí rukou nebo 

prsty. Znaky – např. palec dolů nebo nahoru. Gesta regulují chování a upozorňují na důležitý 

moment sdělovaného. Emoční gesta vyjadřují i emoce – např. kousání nehtů značí nervozitu 

(Mikuláštík, 2010). 

Pohledy patří mezi nejdůležitější neverbální projevy, řeč očí patří mezi nejdůležitější 

komunikační kanály. Jedná se o komunikaci nevědomou. Pohled do očí hodně vypovídá  

o člověku a o jeho vztahu k druhým lidem. Pacient vnímá pozitivně když se mu zdravotnický 

pracovník při komunikaci dívá do očí. Naopak za nezdvořilé se pokládá když se zdravotnický 

pracovník na pacienta při komunikaci nedívá (Zacharová, 2016). Kratší oční kontakt 

v komunikaci znejišťuje příjemce při rozhovoru. Naopak delší oční kontakt bývá často 

používán při manipulující komunikaci. Delší pohled vede ke zvýšení napětí v komunikaci 

(Mikuláštík, 2010). 
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2.6.2 Bariéry v komunikaci ve zdravotnictví 

 

Bariéry v komunikaci jsou překážkami v komunikaci. Při komunikaci je důležité  

s bariérami počítat. Je nutné počítat s tím, že bariéry budou součástí komunikace mezi 

zdravotnickým pracovníkem a pacientem a jsou na jedné straně komplikací, ale na straně 

druhé i nositelem cenných informací v komunikaci. Pokud se pacient obává bariér 

v komunikaci a snaží se jim vyhýbat, nesděluje pak některé informace. Následkem vynechání 

informací plynoucí z bariér by mohlo dojít k nedorozuměním. Bariéry v komunikaci se dají 

rozdělit na interní a externí (Mikuláštík, 2010). 

Interní bariéry, jednou z nejčastějších vnitřních bariér je obava z neúspěchu. Pokud 

komunikující mají obavu z neúspěchu, působí tato obava jako rušivý prvek  

v komunikaci. Komunikující se nesoustředí se na styl řeči a jeho hlas se chvěje, což může vést 

ke snížení stylistického projevu. Naopak pokud má komunikující zlost, dochází k narušení 

kontroly morálních pravidel a neuváženou komunikací může dojít ke snížení úcty druhého 

člověka.  

Další interní bariérou je odlišná jazyková úroveň komunikace, je možné se zde setkat 

s termínem sémantické bariéry. Nelze předpokládat, že se člověk s nižší úrovní jazykové 

komunikace přizpůsobí člověku s vyšší úrovní jazykové komunikace. Když se člověk s nižší 

úrovní jazykové komunikace snaží přizpůsobit člověku s vyšší úrovní jazykové komunikace, 

často používá výrazy, u kterých nezná přesný význam nebo jim plně nerozumí. Rozdíl 

v úrovni jazykové komunikace nemusí znamenat pouze nižší úroveň jazykové komunikace, 

ale jsou způsobeny i jiným kulturním prostředím, cizojazyčným prostředím či nářečím.  

Interní bariéry v komunikaci mohou také souviset se vztahem mezi komunikujícími, s pocity 

nadřazeností či podřazeností účastníků komunikace, nebo s jejich vzájemnými předsudky. 

Mezi další interní bariéry může patřit skákání si do řeči, nepohodlí komunikujících  

a v neposlední řadě nepřipravenost na komunikaci (Mikuláštík, 2010). 

Externí bariéry vznikají v nezvyklém nebo rušivém prostředí komunikujících osob. Vnímání 

daného prostředí jednotlivými lidmi je velmi individuální. Co může vyhovovat jednomu 

člověku, nemusí vyhovovat druhému člověku. Komunikační prostředí může být narušeno 

další komunikací, tzv. cizím prostředím komunikujících osob. V neznámém prostředí  

se člověk může cítit nesvůj a tím ovlivnit způsob své komunikace. Komunikace může být dále 
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ovlivněna vzdáleností či polohou komunikujících. Prostředí komunikace může narušit  

i pouhá přítomnost dalších osob. Osoby nemusí vstupovat do rozhovoru, ale rozhovor mohou 

narušit svou přítomností neb narušují soukromí komunikujících. Další komunikační bariérou 

v prostředí může být hluk v okolí, či rozptylování komunikujících okolím (Mikuláštík, 2010). 

 

 

2.7 Chování zdravotnických pracovníků k pacientovi 

 

 

2.7.1 Vhodné formy chování zdravotnických pracovníků k pacientovi 

 

 

2.7.1.1 Prosociální chování 

 

Je to ideální typ chování u pomáhajících pracovníků. Při tomto chování se člověk zajímá  

o druhé a snaží se jim pomoci. S prosociálním chováním se pojí pojem altruitismus. 

Altruismus je schopnost vciťovat se do druhých lidí. Je to typ chování, kdy je pomáháno 

druhým a to aniž by člověk očekával vlastní prospěch (Špirudová, 2015). 

 

 

2.7.1.2 Empatie 

 

Empatické chování znamená, že se zdravotnický pracovník umí vcítit do pocitů pacienta, 

prožívá s ním jeho emoce, ale zároveň odlišuje své vlastní emoce. Empatická reakce  

se skládá z aktivního naslouchání, určení pocitů, očekávání pacienta a z vyjádřené podpory 

pacientovi (Plevová et al., 2011).  
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2.7.1.3 Asertivita 

 

Asertivita je forma chování při níž si zdravotnický pracovník prosazuje svá práva, ale ne  

na úkor práv pacienta. Zdravotnický pracovník při prosazování svých práv ctí nejen 

důstojnost svou, ale i důstojnost pacientovu. Zdravotnický pracovník si musí uvědomit,  

že nikdo není ideální, všichni si jsou rovni a každý má své chyby. Zdravotnický pracovník   

by měl umět přiznat svou chybu a domluvit se na kompromisu. Mezi základní dovednosti 

asertivní komunikace patří i odmítnutí bez pocitu viny (Mikuláštík, 2010). 

Asertivní techniky nejsou ani agresivní ani pasivní formou komunikace, ale pomáhají  

vypořádat se s danou situací, nejsou ani zárukou úspěchu při komunikaci. Základem těchto 

technik je přívětivá komunikace bez urážek a bez hrubého vyjadřování se ke komunikujícímu 

partnerovi. Mezi asertivní techniky se řadí technika ohrané gramofonové desky, technika 

otevřených dveří, přijatelný kompromis a dotazování se na nedostatky. 

Ohraná gramofonová deska je technika, při které si komunikující stále stojí za svým 

názorem. Takovýto člověk vyslechne názor druhého člověka, ale stále si trvá na svém názoru 

a zopakuje ho. Uplatňuje se v situacích kde je názor odmítán, ale přesto je důležité si stát  

za svým tvrzením.  

Technika otevřených dveří se používá v případech, kdy je na člověka vyslovena nepravdivá 

kritika. Při této technice asertivní člověk reaguje pouze na pravdivé informace  

a na nepravdivé informace se povznese a nevšímá si jich.  

Přijatelný kompromis je jakási záruka uspokojování potřeb na obou stranách účastníků 

komunikace. Při řešení kompromisem si obě strany musí uvědomit, že k tomu aby dospěly  

ke společnému závěru, musí obě strany částečně ustoupit a nepostačí zde ústupek pouze jedné 

strany. 

Dotazování se na nedostatky je technika, která zjišťuje pravou příčinu negativního chování. 

Při výčtu chyb je důležité se chybám nebránit, ale přijmout je a zeptat se na další chyby.  

Při přijetí kritiky je možné zlepšit předchozí vztahy a vzít si z předchozích chyb ponaučení 

(Mikuláštík, 2010). 
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2.7.2 Nevhodné formy chování 

 

 

2.7.2.1 Nevhodné formy chování zdravotnických pracovníků k pacientovi 

 

Nevhodné formy chování zdravotnického pracovníka k pacientovi mají negativní, devalvující 

vliv na jeho psychiku. Hospitalizovaný pacient je závislý na pomoci druhých. Čím je pacient 

více závislý na pomoci druhých, tím je větší riziko výskytu nevhodného chování a maligní 

komunikace (Kalvach et al., 2011).  

Kalvach udává následující typy nevhodné komunikace projevené v chování jedince: 

podvádění, kdy pečující záměrně nesděluje pacientovi pravdu za účelem manipulace s ním. 

Infantilizace, kdy se zdravotničtí pracovníci chovají k dospělým lidem, jako k malým dětem 

a pacienti tak ztrácí svou autonomii. Nálepkování, kdy pacient dostane nálepku potížisty, 

aniž by byl nejdříve vyslechnut a k pacientovi je přistupováno bez úcty. Dále pak 

stigmatizace, která je vystupňovanou formou nálepkování. Pacient je zařazen do podřadné 

společenské skupiny a v důsledku tohoto zařazení je s pacientem jednáno bez úcty a respektu. 

Ignorování, kdy zdravotnický pracovník pacienta přehlíží, nesděluje mu informace, nebo  

se o pacientovi hovoří jako by nebyl přítomen. Odpírání pozornosti, kdy zdravotničtí 

pracovníci nedbají na pacientova přání a potřeby.  Objevuje se i spěch a netrpělivost, kdy je 

pacient nucen k rychlejšímu tempu, a není respektováno jeho osobní tempo. Pacientovi není 

umožněno provést činnost rychlostí podle jeho možností. Činnost je zde často provedena  

za pacienta, i když by to zvládl sám za delší čas. Odhánění, kdy je s pacientem odmítáno 

mluvit a je ponecháván zbytečně dlouho čekat. Zhmotnění, kdy není s pacientem nakládáno 

jako s obou sobě rovnou, ale jako s diagnózou. Zesměšňování je forma reagování, při níž  

se zdravotnický pracovník baví na úkor pacienta. Zneschopňování, kdy zdravotničtí 

pracovníci dělají běžné činnosti za pacienta. Tyto činnosti dělají za pacienta i přesto, že by  

pacient zvládl činnosti sám. Zneplatňování, invalidizace, kde zdravotničtí pracovníci 

zlehčují přání a potřeby pacienta. Ponižování, bagatelizování je vystupňovaná forma 

zneplatňování, zdravotničtí pracovníci nepřikládají žádnou váhu pacientovým přáním  

a potřebám. Obviňování, kdy je pacient obviněn z něčeho co neudělal a může zde být pacient 

i donucen udělat něco proti své vůli (Kalvach et al., 2011). 
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2.7.2.2 Způsoby chování jedince v situacích 

 

Podle reakce člověka/jedince na situaci se rozlišuje pasivní chování, agresivní chování, 

asertivní chování, nebo manipulativní chování a stejným způsobem reagují i pacienti  

na závažné situace. 

Při pasivním chování nedochází k naplnění potřeb a práv jedince. Pasivní člověk  

se vyhýbá konfliktům. Ze strachu z okolních lidí se jedinec, v tomto případě pacient, vzdává 

svých práv a přejímá názory ostatních. Toto chování je typické u lidí s nízkým sebevědomím. 

Takový člověk si nedůvěřuje a obviňuje okolí z nepřátelského chování a je zde i velké riziko, 

že s ním může být manipulováno.  

Agresivní chování je typ chování, kdy člověk porušuje práva druhých a nadřazuje  

se nad nimi. Takovýto člověk vnucuje své názory druhým a popírá vlastní chyby, ze svých 

chyb viní ostatní. 

Asertivní chování je přiměřené chování člověka. Člověk se chová otevřeně s jasnými cíli  

a postoji. Takový člověk má pozitivní přístup k sobě i druhým a snaží se vše řešit 

kompromisem. 

Manipulativní chování je typ chování, které nebývá rozpoznáno hned a manipulátor často 

skrývá skutečnou podstatu jednání (Zacharová, 2011). 
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3 Výzkumná část 

 

 

3.1 Cíle a výzkumné předpoklady 

 

Byly stanoveny tři výzkumné cíle práce a na ně navazující tři výzkumné předpoklady.  

Na základě provedeného předvýzkumu byly upraveny výzkumné předpoklady. 

 

Cíle práce 

1: Zjistit jak moc jsou pacienti devalvováni. 

2: Zjistit, ze strany kterého zdravotnického personálu jsou pacienti devalvováni. 

3: Zjistit, jakým způsobem devalvace ovlivnila důvěru pacientů ke zdravotnickému personálu. 

 

Výzkumné předpoklady 

1: Předpokládáme, že devalvace pacientů se v nemocnici vyskytuje ve více než 20 %. 

2: Předpokládáme, že jsou pacienti více devalvováni pomocným zdravotnickým pracovníkem 

než všeobecnou sestrou. 

3: Předpokládáme, že devalvace pacientů snižuje jejích důvěru ve zdravotnický personál. 

 

 

3.2 Metodika výzkumu 

 

Před zahájením vlastního výzkumného šetření byly zajištěny souhlasy (Příloha A, B, C, D)  

a to konkrétně souhlas vedoucího pracovníka odborného zařízení – ředitelky ošetřovatelské 
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péče a souhlasy vedoucích pracovišť – souhlasy vrchních sester jednotlivých oddělení,  

na kterých byl výzkum realizován. 

Pro výzkumnou část této bakalářské práce byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu a byla 

realizována formou zadání anonymního dotazníku. Dotazník byl zadán k vyplnění pacientům 

na oddělení všeobecné chirurgie, všeobecné interny a v Centru následné péče v Krajské 

nemocnici Liberec, a. s. Součástí výzkumné části byl předvýzkum, který proběhl v Centru 

následné péče v Krajské nemocnici Liberec, a. s., též formou zadání anonymního dotazníku 

(Příloha E) a to v dubnu 2018. Na základě provedeného předvýzkumu byly upraveny otázky 

č. 7, 11, 12, 14 a výzkumné předpoklady. Pro předvýzkum bylo osloveno 5 pacientů Centra 

následné péče. Návratnost dotazníků byla 100%. 

Ve výzkumné části byli oslovováni respondenti starší věku 18 let. Celkem bylo osloveno  

50 respondentů a to 20 respondentů tvořili pacienti všeobecné chirurgie, 20 respondentů 

tvořili pacienti všeobecné interny a 10 respondentů tvořili pacienti Centra následné péče. 

Návratnost dotazníků (Příloha F) byla 100%. Výzkum probíhal poslední týden v dubnu  

a první týden v květnu 2018. Dotazník obsahoval 20 otázek, u otázky č. 7, 9, 11, 12, 14 mohli 

respondenti zvolit jednu i více odpovědí. 

 

 

3.3 Analýza výzkumných dat 

 

Zpracování a vyhodnocení dat získaných výzkumem probíhalo s využitím tabulek a grafů 

programu Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office Word 2007. V tabulkách byla data 

zaznamenána v absolutní a relativní četnosti. Relativní četnost byla uvedena v procentech  

a zaokrouhlena na jedno desetinné číslo. Tabulky a grafy byly zpracovány pro jednotlivé 

otázky zvlášť. 

Otázky zahrnovaly problematiku devalvace pacienta a demografická data. Otázky 1 až 3  

se týkaly demografických dat a otázky 4 až 20 se zabývaly problematikou devalvace pacienta. 
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3.3.1 Analýza otázky č. 1 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Tab. 1 Pohlaví 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Muž 17 34 % 

Žena 33 66 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 1 Pohlaví 

 

Otázka č. 1 zjišťovala pohlaví respondentů. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů,  

33 (66 %) respondentů tvořily ženy, 17 (34 %) respondentů tvořili muži. 

 

 

34 % 

66 % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Muž Žena 

Otázka č. 1 Pohlaví 



38 
 

3.3.2 Analýza otázky č. 2 

 

Jaký je Váš věk? 

 

Tab. 2 Věk 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

18-64 20 40 % 

65 a více 30 60 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 2 Věk 

 

Otázka č. 2 zjišťovala věk respondentů. Byla stanovena dolní hranice věku 18 let. 

Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 30 (60 %) respondentů tvořili respondenti  

ve věku 65 a více let, 20 (40 %) respondentů tvořili respondenti ve věku 18-64 let. 
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3.3.3 Analýza otázky č. 3 

 

Jste hospitalizován/a poprvé v nemocnici? 

 

Tab. 3 Hospitalizace poprvé 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 6 12 % 

Ne 44 88 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 3 Hospitalizace poprvé 

 

Otázka č. 3 zjišťovala zda jsou respondenti hospitalizováni poprvé v nemocnici. Z celkového 

počtu 50 (100 %) respondentů, 44 (88 %) respondentů odpovědělo, že nebyli hospitalizováni 

poprvé, 6 (12 %) respondentů odpovědělo, že byli hospitalizováni poprvé. 
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3.3.4 Analýza otázky č. 4 

 

Setkal/a  jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu k Vám? 

 

Tab. 4 Nevhodné chování k Vám 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 10 20 % 

Spíše ano 2 4 % 

Ne 27 54 % 

Spíše ne 11 22 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 4 Nevhodné chování k Vám 

Otázka č. 4 zjišťovala zda se respondenti setkali s nevhodným chováním ze strany 

zdravotnických pracovníků k nim. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 27 (54 %) 

respondentů odpovědělo ne, 11 (22 %) respondentů odpovědělo spíše ne, 10 (20 %) 

respondentů odpovědělo ano, 2 (4 %) respondenti odpověděli spíše ano. 
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3.3.5 Analýza otázky č. 5 

 

Setkal/a jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu k Vašim 

známým? 

 

Tab. 5 Nevhodné chování k Vašim známým 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 4 8 % 

Spíše ano 3 6 % 

Ne 34 68 % 

Spíše ne 9 18 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 5 Nevhodné chování k Vašim známým 

 

Otázka č. 5 zjišťovala zda se respondenti setkali s nevhodným chováním ze strany 

zdravotnických pracovníků k jejich známým. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů,  

34 (68 %) respondentů odpovědělo ne, 9 (18 %) respondentů odpovědělo spíše ne, 4 (8 %) 

respondenti odpověděli ano, 3 (6 %) respondenti odpověděli spíše ano. 
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3.3.6 Analýza otázky č. 6 

 

Setkal/a jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu 

k pacientům s Vámi hospitalizovanými? 

 

Tab. 6 Nevhodné chování k pacientům s Vámi hospitalizovanými 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 9 18 % 

Spíše ano 3 6 % 

Ne 34 68 % 

Spíše ne 4 8 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 6 Nevhodné chování k pacientům s Vámi hospitalizovanými 

 

Otázka č. 6 zjišťovala zda se respondenti setkali s nevhodným chováním ze strany 

zdravotnických pracovníků k pacientům s nimi hospitalizovanými. Z celkového počtu  

50 (100 %) respondentů, 34 (68 %) respondentů odpovědělo ne, 9 (18 %) respondentů 
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odpovědělo ano, 4 (8 %) respondenti odpověděli spíše ne, 3 (6 %) respondenti odpověděli 

spíše ano. 

 

 

3.3.7 Analýza otázky č. 7 

 

Jakou podobu mělo nevhodné chování? (Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 

Tab. 7 Nevhodné chování 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ponížení 8 9,8 % 

Přehlížení 7 8,5 % 

Nezájem 11 13,4 % 

Spěchání 6 7,3 % 

Nedostatek soukromí 2 2,4 % 

Rozhodování za Vás 4 4,9 % 

Rozhodování za druhé 0 0,0 % 

Neuspokojování potřeb 6 7,3 % 

Chyběl prostor pro vlastní 

otázky 

3 3,7 % 

Chyběly informace 5 6,1 % 

Jiné, jaké  0,0 % 

Vše bylo v pořádku 30 36,6 % 

Součet 82 100 % 

Počet respondentů 50  
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Graf 7 Nevhodné chování 

 

Otázka č. 7 zjišťovala jakou podobu mělo nevhodné chování. U této otázky měli respondenti 

možnost zvolit jednu i více odpovědí.  Od 50 respondentů bylo získáno celkem 

82 (100 %) odpovědí. 30 (36,6 %) odpovědí tvořila odpověď vše bylo v pořádku, 11 (13,4 %) 

odpovědí tvořila odpověď nezájem, 8 (9,8 %) odpovědí tvořila odpověď ponížení, 7 (8,5 %) 

odpovědí tvořila odpověď přehlížení, 6 (7,3 %) odpovědí tvořila odpověď neuspokojování 

potřeb, se stejným počtem 6 (7,3 %) odpovědí tvořila odpověď spěchání, 5 (6,1 %) opovědí 

tvořila odpověď, že chyběly informace, 4 (4,9 %) odpovědí tvořila odpověď rozhodování  

za Vás, 3 (3,7 %) odpovědí tvořila odpověď chyběl prostor pro vlastní otázky, 2 (2,4 %) 

odpovědí tvořila odpověď nedostatek soukromí, 0 (0,0 %) odpovědí tvořila odpověď 

rozhodování za druhé, taktéž uvést jinou možnost tvořilo 0 (0,0 %) odpovědí. 
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3.3.8 Analýza otázky č. 8 

 

Myslíte si, že jste pro zdravotnické pracovníky rovnocenný/a – můžete vznést vlastní 

požadavky, pouze musíte poslouchat příkazy, je to jinak, jak? 

 

Tab. 8 Hodnota pro zdravotnické pracovníky 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Rovnocenný/á – můžete 

vznést vlastní požadavky 

30 60 % 

Pouze musíte poslouchat 

příkazy 

18 36 % 

Je to jinak, jak? 

Z části rovnocenný 

 

2 

 

4 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 8 Hodnota pro zdravotnické pracovníky 

 

Otázka č. 8 zjišťovala jakou hodnotu si respondenti myslí, že mají pro zdravotnické 

pracovníky. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 30 (60 %) respondentů odpovědělo 

rovnocenný – mohou vznést vlastní požadavky, 18 (36 %) respondentů odpovědělo, že musí 
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pouze poslouchat příkazy, 2 (4 %) respondenti zvolili možnost odpovědi je to jinak, jak  

a odpověděli z části rovnocenný. 

 

 

3.3.9 Analýza otázky č. 9 

 

Co byste hodnotil/a kladně na zdravotnických pracovnících? (Můžete zvolit jednu i více 

odpovědí) 

 

Tab. 9 Kladné hodnocení na zdravotnických pracovnících 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Příjemné chování 33 41,3 % 

Zájem o Vaši nemoc 18 22,5 % 

Zájem o Vaši osobnost 4 5,0 % 

Zájem o Vás i Vaši nemoc 25 31,2 % 

Součet 80 100 % 

Počet respondentů 50  

 

 

Graf 9 Kladné hodnocení na zdravotnických pracovnících 
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Otázka č. 9 zjišťovala co respondenti hodnotí kladně na zdravotnických pracovnících. U této 

otázky měli respondenti možnost zvolit jednu i více odpovědí. Od 50 respondentů bylo 

celkem získáno 80 (100 %) odpovědí. 33 (41,3 %) odpovědí tvořila odpověď příjemné 

chování, 25 (31,2 %) odpovědí tvořila odpověď zájem o Vás i Vaši nemoc, 18 (22,5 %) 

odpovědí tvořila odpověď zájem o Vaši nemoc, 4 (5,0 %) odpovědí tvořila odpověď zájem  

o Vaši osobnost. 

 

 

3.3.10 Analýza otázky č. 10 

 

Jak hodnotíte komunikaci se zdravotnickými pracovníky? 

 

Tab. 10 Hodnocení komunikace 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Kladně 33 66 % 

Spíše kladně 8 16 % 

Záporně 7 14 % 

Spíše záporně 2 4 % 

Součet 50 100 % 

 



48 
 

 

Graf 10 Hodnocení komunikace 

 

Otázka č. 10 zjišťovala jak respondenti hodnotí komunikaci se zdravotnickými pracovníky. 

Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 33 (66 %) respondentů odpovědělo,  

že komunikaci hodnotí kladně, 8 (16 %) respondentů odpovědělo spíše kladně, 7 (14 %) 

respondentů odpovědělo záporně, 2 (4 %) respondenti opověděli spíše záporně. 

 

 

3.3.11 Analýza otázky č. 11 

 

Jak se projevovala nevhodná komunikace se zdravotnickými pracovníky? (Můžete zvolit 

jednu i více odpovědí) 
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Tab. 11 Nevhodná komunikace 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Zdravotnický pracovník na 

Vás mluvil, přitom se na Vás 

nedíval 

7 11,1 % 

Zdravotnický pracovník při 

komunikaci s Vámi Vám 

nevěnoval dostatek 

pozornosti 

8 12,7 % 

Zdravotnický pracovník vůči 

Vám zaujímal příliš 

blízkou/dalekou  vzdálenost 

1 1,6 % 

Zdravotnický pracovník se 

Vám nepředstavil 

4 6,3 % 

Zdravotnický pracovník Vám 

nepodal ruku 

1 1,6 % 

Jinak, jak: 

Mimo lékaře nevhodná 

komunikace 

Lhaní 

Křičení 

 

2 

 

1 

1 

 

3,2 % 

 

1,6 % 

1,6 % 

Komunikace se 

zdravotnickými pracovníky 

byla zcela v pořádku 

38 60,3 % 

Součet 63 100 % 

Počet respondentů 50  
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Graf 11 Nevhodná komunikace 

 

Otázka č. 11 zjišťovala jak se projevovala nevhodná komunikace se zdravotnickými 

pracovníky. U této otázky měli respondenti možnost zvolit jednu i více odpovědí.  

Od 50 respondentů bylo celkem získáno 63 (100 %) odpovědí. 38 (60,3 %) odpovědí tvořila 

odpověď, komunikace se zdravotnickými pracovníky byla zcela v pořádku, 8 (12,7 %) 

odpovědí tvořila odpověď, zdravotnický pracovník při komunikaci s respondentem nevěnoval 

respondentovi dostatek pozornosti, 7 (11,1 %) odpovědí tvořila odpověď, zdravotnický 

pracovník při komunikaci s respondentem se na něj nedíval, 4 (6,3 %) zdravotnický pracovník 

se nepředstavil. 4 odpovědi tvořila odpověď jiné, byly zde zastoupeny následující odpovědi: 

mimo lékaře nevhodná komunikace 2 (3,2 %), lhaní 1 (1,6 %), křičení 1 (1,6 %). Další 

odpovědi tvořily odpovědi (1,6%) zdravotnicky pracovník zaujímal příliš blízkou / dalekou 

vzdálenost, 1 (1,6%) zdravotnický pracovník nepodal respondentovi ruku. 
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3.3.12 Analýza otázky č. 12 

 

Co byste hodnotil/a kladně na komunikaci se zdravotnickými pracovníky? (Můžete zvolit 

jednu i více odpovědí) 

 

Tab. 12 Kladné hodnocení na komunikaci 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Zdravotnický pracovník na 

Vás mluvil, přitom s Vámi 

navazoval oční kontakt 

12 15,0 % 

Zdravotnický pracovník při 

komunikaci s Vámi Vám 

věnoval plnou pozornosti 

12 15,0 % 

Zdravotnický pracovník vůči 

Vám zaujímal přiměřenou 

vzdálenost 

3 3,8 % 

Zdravotnický pracovník se 

Vám představil  

12 15,0 % 

Zdravotnický pracovník Vám 

podal ruku 

9 11,3 % 

Jiné, uveďte: 

Nic 

 

1 

 

1,3 % 

Na komunikaci se 

zdravotnickými pracovníky 

bylo vše v pořádku 

31 38,8 % 

Součet 80 100 % 

Počet respondentů 50  
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Graf 12 Kladné hodnocení na komunikaci 

 

Otázka č. 12 zjišťovala co respondenti hodnotili kladně na komunikaci se zdravotnickými 

pracovníky. Od 50 respondentů bylo celkem získáno 80 (100 %) odpovědí. 31 (38,8 %) 

odpovědí tvořila odpověď, že na komunikaci se zdravotnickými pracovníky bylo vše 

v pořádku, 12 (15,0 %) opovědí tvořila odpověď, zdravotnický pracovník při komunikaci 

navazoval oční kontakt, taktéž 12 (15,0 %) opovědí tvořila odpověď, zdravotnický pracovník 

při komunikaci věnoval plnou pozornost, a taktéž 12 (15,0 %) odpovědí tvořila odpověď, 

zdravotnický pracovník se představil, 9 (11,3 %) odpovědí tvořila odpověď, zdravotnický 

pracovník podal ruku, 3 (3,8 %) odpovědí tvořila odpověď, zdravotnický pracovník zaujímal 

přiměřenou vzdálenost. 1 (1,3 %) odpověď tvořila odpověď jiné s uvedením nic. 
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3.3.13 Analýza otázky č. 13 

 

Myslíte si, že Vám zdravotničtí pracovníci věnují dostatek času? 

 

Tab. 13 Dostatek času 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 25 50 % 

Spíše ano 15 30 % 

Ne 4 8 % 

Spíše ne 6 12 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 13 dostatek času 

 

Otázka č. 13 zjišťovala zda si respondenti myslí, že jim zdravotničtí pracovníci věnují 

dostatek času. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 25 (50 %) respondentů odpovědělo 

ano, 15 (30 %) respondentů odpovědělo spíše ano, 6 (12 %) respondentů odpovědělo spíše ne, 

4 (8 %) respondenti odpověděli ne. 

 

50 % 

30 % 

8 % 
12 % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Ano Spíše ano Ne Spíše ne 

Otázka č. 13 Dostatek času 



54 
 

3.3.14 Analýza otázky č. 14 

 

Od jakého zdravotnického pracovníka jste se setkal/a s nevhodným chováním? (Můžete zvolit 

jednu i více odpovědí) 

 

Tab. 14 Nevhodné chování 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Sestra 9 18 % 

Ošetřovatel/ka 6 12 % 

Sanitář 1 2 % 

Někdo jiný, kdo? 

Lékař 

 

1 

 

2 % 

Všichni se chovali vhodným 

způsobem 

36 72 % 

Součet 50 100 % 

Počet respondentů 50  

 

 

Graf 14 Nevhodné chování 
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Otázka č. 14 zjišťovala od kterého zdravotnického pracovníka se respondenti setkali 

s nevhodným chováním. Od 50 respondentů bylo celkem získáno 50 (100 %) odpovědí. 33 

(66 %) odpovědí tvořila odpověď, všichni se chovali vhodným způsobem, 9 (18 %) odpovědí 

tvořila odpověď sestra, 6 (12 %) odpovědí tvořila odpověď ošetřovatelka, 1 (2 %) odpověď 

tvořila odpověď sanitář, 1 (2 %) odpověď tvořila odpověď někdo jiný, kdo  

a odpovědí byl lékař. 

 

 

3.3.15 Analýza otázky č. 15 

 

Jak byste hodnotil/a chování sester? 

 

Tab. 15 Hodnocení sester 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Mají zájem, milé 

vystupování 

33 66 % 

Neutrální 17 34 % 

Hrubé 0 0 % 

Součet 50 100 % 
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Graf 15 Hodnocení sester 

 

Otázka č. 15 zjišťovala jak respondenti hodnotí chování sester. Z celkového počtu 50 (100 %) 

respondentů, 33 (66 %) respondentů odpovědělo, mají zájem, milé vystupování, 17 (34 %) 

respondentů odpovědělo neutrální, 0 (0 %) respondentů odpovědělo hrubé. 

 

 

3.3.16 Analýza otázky č. 16 

 

Jak byste hodnotil/a chování – ošetřovatelek? 

 

Tab. 16 Hodnocení ošetřovatelek 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Mají zájem, milé 

vystupování 

35 70 % 

Neutrální 14 28 % 

Hrubé 1 2 % 

Součet 50 100 % 
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Graf 16 Hodnocení ošetřovatelek 

 

Otázka č. 16 zjišťovala jak respondenti hodnotí chování ošetřovatelek. Z celkového počtu  

50 (100 %) respondentů, 35 (70 %) respondentů odpovědělo, mají zájem, milé vystupování,  

14 (28 %) respondentů odpovědělo neutrální, 1 (2 %) respondentů odpovědělo hrubé. 

 

 

3.3.17 Analýza otázky č. 17 

 

Jak byste hodnotil/a chování – sanitářů? 

 

Tab. 17 Hodnocení sanitářů 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Mají zájem, milé 

vystupování 

38 76 % 

Neutrální 11 22 % 

Hrubé 1 2 % 

Součet 50 100 % 
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Graf 17 hodnocení sanitářů 

 

Otázka č. 17 zjišťovala jak respondenti hodnotí chování sanitářů. Z celkového počtu  

50 (100 %) respondentů, 38 (76 %) respondentů odpovědělo, mají zájem, milé vystupování, 

11 (22 %) respondentů odpovědělo neutrální, 1 (2 %) respondent odpověděl hrubé. 

 

 

3.3.18 Analýza otázky č. 18 

 

Ke zdravotnickým pracovníkům máte vztah důvěryhodný, částečně důvěryhodný, neutrální, 

nevěříte mu, jiný, jaký? 
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Tab. 18 Vztah ke zdravotnickým pracovníkům 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Důvěryhodný 25 50 % 

Částečně důvěryhodný 10 20 % 

Neutrální 10 20 % 

Nedůvěřuji 5 10 % 

Jiný, jaký 0 0 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 18 Vztah ke zdravotnickým pracovníkům 

 

Otázka č. 18 zjišťovala jaký mají respondenti vztah ke zdravotnickým pracovníkům. 

Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 25 (50 %) respondentů odpovědělo důvěryhodný, 

10 (20 %) respondentů odpovědělo částečně důvěryhodný, taktéž 10 (20 %) respondentů 

odpovědělo neutrální, 5 (10 %) respondentů odpovědělo, že nedůvěřuje, žádný 0 (0 %) 

respondent nezvolil odpověď jiný, jaký. 
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3.3.19 Analýza otázky č. 19 

 

Když byste měl/a problém obrátil/a byste se na zdravotnické pracovníky? 

 

Tab. 19 V případě problému obrátíte se na zdravotnické pracovníky 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 37 74 % 

Spíše ano 9 18 % 

Ne 2 4 % 

Spíše ne 2 4 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 19 V případě problému obrátíte se na zdravotnické pracovníky 

 

Otázka č. 19 zjišťovala zda by se respondenti v případě problému obrátili na zdravotnické 

pracovníky. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 37 (74 %) respondentů odpovědělo 

ano, 9 (18 %) respondentů odpovědělo spíše ano, 2 (4 %) respondenti odpověděli ne, taktéž  

2 (4 %) respondenti odpověděli spíše ne. 
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3.3.20 Analýza otázky č. 20 

 

Jsou pro Vás zdravotničtí pracovníci zdrojem opory v těžké chvíli? 

 

Tab. 20 Zdravotničtí pracovníci zdrojem opory v těžké chvíli 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 34 68 % 

Spíše ano 13 26 % 

Ne 1 2 % 

Spíše ne 2 4 % 

Součet 50 100 % 

 

 

Graf 20 Zdravotničtí pracovníci zdrojem opory v těžké chvíli 

 

Otázka č. 20 zjišťovala zda jsou pro respondenty zdravotničtí pracovníci zdrojem opory 

v těžké chvíli. Z celkového počtu 50 (100 %) respondentů, 34 (68 %) respondentů odpovědělo 

ano, 13 (26 %) respondentů odpovědělo spíše ano, 2 (4 %) respondenti odpověděli spíše ne,  

1 (2 %) respondent odpověděl ne. 
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3.4 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 

 

Analýza výzkumných cílů a předpokladů byla provedena po zpracování dat získaných 

dotazníkovým šetřením od 50 respondentů. Výzkumné předpoklady jsou zpracovány pomocí 

statistické analýzy v programu Microsoft®Office 2007 Excel.  

 

Cil č. 1: Zjistit, jak moc jsou pacienti devalvováni. 

Výzkumný předpoklad č. 1: Předpokládáme, že devalvace pacientů se v nemocnici 

vyskytuje ve více než 20 %. 

K tomuto cíli práce byly vytvořeny dotazníkové otázky č. 4, 5, 6.  

Pro zjištění míry výskytu devalvace v nemocnici zde bylo porovnáváno kladné a záporné 

hodnocení respondenty. Z odpovědí byl následně vypočítán aritmetický průměr.  

Pro zhodnocení výzkumného předpokladu č. 1 je využito záporného hodnocení. 

Otázka č. 4 zjišťovala, zda se respondenti setkali s nevhodným chováním ze strany 

zdravotnického personálu k nim. Jako kladné hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi  

ne a spíše ne, tyto odpovědi byly sečteny, jejich výsledek je 38 (76,0 %). Jako záporné 

hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi ano a spíše ano, tyto odpovědi byly sečteny, 

jejich výsledek je 12 (24,0 %). 

Otázka č. 5 zjišťovala, zda se respondenti setkali s nevhodným chováním ze strany 

zdravotnických pracovníků k jejich známým. Jako kladné hodnocení se pro zhodnocení berou 

odpovědi ne a spíše ne, tyto odpovědi byly sečteny, jejich výsledek je 43 (86,0 %). Jako 

záporné hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi ano a spíše ano, tyto odpovědi byly 

sečteny, jejich výsledek je 7 (14,0 %). 

Otázka č. 6 zjišťovala, zda se respondenti setkali s nevhodným chováním ze strany 

zdravotnických pracovníků k pacientům s nimi hospitalizovanými. Jako kladné hodnocení  

se pro zhodnocení berou odpovědi ne a spíše ne, tyto odpovědi byly sečteny, jejich výsledek 

je 38 (76,0 %). Jako záporné hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi ano a spíše ano, 

tyto odpovědi byly sečteny, jejich výsledek je 12 (24,0 %). 
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Tab. 21 Zhodnocení výzkumného předpokladu č. 1 

Číslo otázky Kladné hodnocení Záporné hodnocení Celkem 

Otázka č. 4 38 (76,0 %) 12 (24,0 %) 100 % 

Otázka č. 5 43 (86,0 %) 7 (14,0 %) 100 % 

Otázka č. 6 38 (76,0 %) 12 (24,0 %) 100 % 

Aritmetický průměr 119 (79,3 %) 31 (20,7 %) 100 % 

 

Zhodnocení: 

Cil č. 1: Byl splněn. Byla zjištěna míra devalvace pacientů v nemocnici. 

Výzkumný předpoklad č. 1: Předpokládáme, že devalvace pacientů se v nemocnici 

vyskytuje ve více než 20 %. Byl v souladu s výzkumným šetřením. Na základě výzkumného 

šetření bylo zjištěno, že devalvace pacientů v nemocnici se vyskytuje u 31 (20,7 %) 

respondentů. 

 

Cíl č. 2: Zjistit, ze strany kterého zdravotnického personálu jsou pacienti devalvováni. 

Výzkumný předpoklad č. 2: Předpokládáme, že jsou pacienti více devalvováni 

pomocným zdravotnickým pracovníkem než sestrou. 

K tomuto cíli práce byla vytvořena dotazníková otázka č. 14 

Otázka č. 14 zjišťovala, od kterého zdravotnického pracovníka se respondenti setkali 

s nevhodným chováním. Respondenti odpovídali, že se s nevhodným chováním setkali  

v 9 případech (18 %) u sestry, v 6 případech (12 %) u ošetřovatelky, v 1 případě (2 %)  

od sanitáře a v 1 případě (2 %) od lékaře. 

 

Tab. 22 Zhodnocení výzkumného předpokladu č. 2 

Nevhodné 

chování 

Sestra ošetřovatelka Sanitář Lékař 

Počet 9 (18 %) 6 (12 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 
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Graf 21 Zhodnocení výzkumného předpokladu č. 2 

 

Zhodnocení: 

Cil č. 2: Byl splněn. Bylo zjištěno, že pacienti jsou devalvováni v 9 případech (18 %) sestrou, 

v 6 případech (12 %) ošetřovatelkou, v 1 případě (2 %) sanitářem a v 1 případě (2 %) 

lékařem. 

Výzkumný předpoklad č. 2: Předpokládáme, že jsou pacienti více devalvováni pomocným 

zdravotnickým pracovníkem, než sestrou byl v rozporu s výzkumným šetřením. 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že pacienti jsou více devalvováni sestrou 9 (18 %)  

a méně pomocným zdravotnickým pracovníkem 6 (12 % ošetřovatelkou) a 1 (2 % sanitářem). 

 

Cíl č. 3: Zjistit jakým způsobem devalvace ovlivnila důvěru pacientů ke zdravotnickému 

personálu. 

Výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že devalvace pacientů snižuje jejích 

důvěru ve zdravotnický personál. 

K tomuto cíli práce byly vytvořeny dotazníkové otázky týkající se důvěry č. 18, 19, 20. 

Samotným výskytem devalvace se zabývá již cíl a výzkumný předpoklad č. 1, ke kterému  

se vztahují otázky 4, 5, 6. Po zhodnocení výskytu snížené důvěry respondentů je zde 

porovnáván výskyt devalvace a snížené důvěry respondentů ke zdravotnickým pracovníkům. 
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Zhodnocení výskytu snížené důvěry respondentů ke zdravotnickým pracovníkům bylo 

následující. 

Otázka č. 18 zjišťovala, jaký mají respondenti vztah ke zdravotnickým pracovníkům. Celkem 

bylo získáno 50 odpovědí, při vyhodnocení byly vyřazeny odpovědi neutrální, kterých bylo 

10. Základ tedy tvořilo 40 odpovědí 100 %. Jako kladné hodnocení se pro zhodnocení berou 

odpovědi důvěryhodný, částečně důvěryhodný, tyto odpovědi byly sečteny, jejich výsledek je 

35 (87,5 %) Jako záporné hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi nedůvěřuji, těch je 5  

a jejich hodnota je (12,5 %). 

Otázka č. 19 zjišťovala, zda by se respondenti v případě problému obrátili na zdravotnické 

pracovníky. Jako kladné hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi ano, spíše ano, tyto 

odpovědi byly sečteny, jejich výsledek je 46 (92 %). Jako záporné hodnocení se pro 

zhodnocení berou odpovědi ne, spíše ne, jejich hodnota je 4 (8 %). 

Otázka č. 20 zjišťovala, zda jsou pro respondenty zdravotničtí pracovníci zdrojem opory 

v těžké chvíli. Jako kladné hodnocení se pro zhodnocení berou odpovědi ano, spíše ano, tyto 

odpovědi byly sečteny, jejich výsledek je 47 (94 %) Jako záporné hodnocení  

se pro zhodnocení berou odpovědi ne, spíše ne, jejich hodnota je 3 (6 %). 

Celkový počet kladných odpovědí obsahujících důvěru ve zdravotnický personál byl 128 

(91,4 %) a celkový počet záporných odpovědí snižující důvěru ve zdravotnický personál byl 

12 (8,6 %). 

 

Tab. 23 Zhodnocení důvěry 

Otázky Kladné hodnocení Záporné hodnocení Celkem 

Otázka č. 18  35 (87,5 %)  5 (12,5 %) 100 % 

Otázka č. 19  46 (92 %) 4 (8 %) 100 % 

Otázka č. 20  47 (94 %)  3 (6 %) 100 % 

Součet  128 (91,4 %) 12 (8,6 %) 100 % 
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Tab. 24 Zhodnocení výzkumného předpokladu č. 3 

Snížená důvěra Záporné hodnocení 

(devalvace) 

Zhodnocení 

devalvace vs. Důvěra 

8,6 % 20,7 % 41,5 % 

 

 

Graf 22 Zhodnocení výzkumného předpokladu č. 3 

 

Zhodnocení: 

Cil č. 3: Byl splněn. Výzkumné otázky č. 18, 19, 20 byly sestaveny pro splnění tohoto cíle. 

Výzkumný předpoklad č. 3 Předpokládáme, že devalvace pacientů snižuje jejích důvěru  

ve zdravotnický personál. Byl v rozporu s výzkumným šetřením. Bylo zjištěno,  

že u devalvovaných respondentů se vyskytuje snížená důvěra v 41,5 %. 
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4 Diskuze 

Zajímavým zjištěním je, že přestože se s devalvací pacientů setkalo 20,7 % 

respondentů/pacientů, nedůvěra k zdravotnickým pracovníkům tvořila jen 8,6 %, ale  nějaká 

podoba nevhodného chovní od zdravotnických pracovníků se vyskytla u 63,4 % odpovědí 

pacientů  

Nejčastější forma nevhodného chování vůči pacientům od zdravotnických pracovníků měla 

podobu nezájmu a bylo tomu v 13,4 %, následovalo pak ponížení, které se vyskytlo v 9,8 %  

a přehlížení, které se vyskytlo v 8,5 %. Je potřeba si položit otázku, nakolik tomu tak bylo  

a na kolik pacient zasažen nemocí, více citlivý až přecitlivělý, jen výrazněji promítal  

do situace svou velmi citlivou osobnost. 

Kladně pacienti nejčastěji hodnotili na zdravotnických pracovnících příjemné chování a bylo 

to ve 41,3 %. 

Nevhodná komunikace ze strany zdravotnických pracovníků vůči pacientům pak měla 

nejčastěji podobu nedostatečného věnování pozornosti pacientovi a to v 12,7 %, v 11,1 %  

se stalo, že zdravotnický pracovník s pacientem mluvil a přitom se na něj nedíval, důležitost 

očního kontaktu v komunikaci zmiňuje i Zacharová (Zacharová, 2016) a v 6,3 %  

se zdravotnický pracovník pacientovi nepředstavil. Zde je nutné si uvědomit vždy a stále 

znovu jak důležité jsou základní aspekty každé komunikace, jako je představení se na začátku 

a zaměření pozornosti na to co se sděluje/komunikuje a též interakční přítomnost posílená 

očním kontaktem. 

Důležité je však také zmínit, že i přes potvrzený výskyt devalvace v chování zdravotnických 

pracovníků, v našem případě nejčastěji v chování sester vůči pacientovi 18,0 %, bylo 66,0 % 

pacientů, kteří kladně hodnotili na chování sester milé vystupování a zájem o pacienta. 

Drábiková ve své diplomové práci popisuje, že s devalvujícím chováním z řad zdravotnických 

pracovníků vůči pacientům se setkalo 68,4 % staničních sester (Drábiková, 2014). 

Předpokládali jsme, že nejčastěji se vyskytne devalvace pacientů ze strany pomocného 

zdravotnického personálu. Domnívali jsme se, že vzdělání a příprava na profesní roli  

u pomocného zdravotnického personálu je kratší a méně propracovanější a méně důkladná, 

ale překvapivým zjištěním je, že pacienti pokud se cítili devalvováni, pak tomu bylo v 18,0 % 
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od sester, v 12,0 % od ošetřovatelek, ve  2,0 % od sanitářů a dokonce ve  2,0 % ze strany 

lékaře.  

Drábiková sice ve své diplomové práci zaměřené na devalvaci člověka/pacienta 

zdravotnickým pracovníkem uvádí, že pokud jsou pacienti devalvováni, pak je tomu v 56,4 % 

případů činěno všeobecnou sestrou a naopak v 43,6 % pomocným personálem (Drábiková, 

2014).  Dotazování k této problematice však u Drábikové proběhlo na vzorku staničních 

sester a my jsme předpokládali, že jejich požadavky a odborný pohled je přísnější než pohled 

pacientů. 

Sívková se ve své diplomová práci zabývá důvody devalvace člověka/pacienta zdravotnickým 

personálem a popisuje, že důsledkem nevhodného chování od zdravotnického pracovníka má 

pacient nedůvěru, ve zdravotnické pracovníky, že má obavy, nebo se může chovat agresivně, 

nebo rezignuje. Sívková též uvádí, že 62,0 % respondentů z řad zdravotnických pracovníků  

se s devalvačním chováním vůči pacientovi ze strany jejich kolegů, tedy zdravotnických 

pracovníků, setkalo (Sívková, 2015). 

Přes vše výše uvedené ukazuje náš výzkum na to, že 74,0 % pacientů se v případě problému 

obrátí na zdravotnické pracovníky, 68,0 % pacientů jsou zdravotníci oporou a 50,0 % 

pacientů má vztah důvěry k zdravotnickým pracovníkům. Nepotvrdilo se tedy, že by  

i přes zjištěný a stále existující výskyt devalvace pacientů zdravotnickými pracovníky 

docházelo ke snižování důvěry ve zdravotnické pracovníky. 
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5 Návrh doporučení pro praxi 

 

Bakalářská práce se zabývá devalvací pacientů v nemocnici. Teoretická část upozorňovala  

na oblasti, ve kterých mohou být pacienti devalvováni a také na návody jak jím předcházet. 

Výzkumný vzorek tvořili pacienti Krajské nemocnice Liberec, a. s. Praktická část byla 

zaměřená na pohled pacientů na zdravotnické pracovníky a v dotazníkovém šetření jim byly 

pokládány otázky týkající se oblastí, ve kterých mohou být devalvováni.  

Výstupem bakalářské práce bude vytvoření článku (Příloha G) připraveného k publikaci 

v odborném periodiku. Tento článek bude obsahovat analýzu dat s vyhodnocením cílů  

a předpokladů práce. 
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6 Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem jako je devalvace pacienta v nemocnici. 

Výzkumné cíle práce byly splněny a to i přes zjištění, že nepotvrdily všechny výzkumné 

předpoklady. 

Práce poukázala na to, že stále k devalvaci pacientů zdravotnickými pracovníky dochází, nebo 

ještě přesněji, že se pacienti cítí být zdravotnickými pracovníky devalvováni.  

Zajímavá jsou zjištění, že největší procento devalvací od zdravotnického pracovníka směrem 

k pacientovi přichází z řad sester. Tedy z řad těch, kteří jsou pacientovi tzv. nejbližší a tráví 

s ním nejvíce času. Možná je tomu tak právě proto, že nejvíce interakce je právě mezi sestrou 

a pacientem. 

Nutné je zmínit, že je to téma důležité a bude mu potřeba stále věnovat pozornost i kdyby 

existoval jen jeden jediný pacient, který by se cítil být devalvován zdravotnickými 

pracovníky. 

Práce je i jakýmsi podnětem k tomu na ni navázat a zaměřit se příště na vidění dané 

problematiky interakčně a to v rámci pracoviště/oddělení se zaměřit na problematiku 

devalvace z pohledu sester i pacientů. 
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Příloha E Dotazník předvýzkumu 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Kateřina Ježková a jsem studentkou třetího ročníku oboru všeobecná sestra na Fakultě 

zdravotnických studií při Technické univerzitě v Liberci.  

Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad k zjišťování 

problematiky devalvace pacienta. Problematika devalvace pacienta je tématem mé bakalářské práce. 

Dotazník je anonymní a získaná data budou použita pouze pro účely mé bakalářské práce. 

Velmi si vážím času, který věnujete vyplněním mého dotazníku a předem vám za něj děkuji. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

 

2. Jaký je Váš věk? 

 18-64 

 65 a více 

 

3. Jste hospitalizován/a poprvé v nemocnici? 

 Ano 

 Ne 

 

4. Setkal/a  jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu k Vám? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

5. Setkal/a jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu k Vašim 

známým? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

6. Setkal/a jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu 

k pacientům s Vámi hospitalizovanými? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

 



 

 
 

7. Jakou podobu mělo nevhodné chování? (Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 Ponížení 

 Přehlížení 

 Nezájem o Vás 

 Spěchání 

 Nedostatek soukromí 

 Rozhodování za Vás 

 Neuspokojování Vašich potřeb 

 Nedostal/a jste prostor pro vlastní otázky 

 Nedostal/a jste informace 

 Jiné, jaké: 

 

8. Myslíte si, že jste pro zdravotnické pracovníky? 

 Rovnocenný/á – můžete vznést vlastní požadavky 

 Pouze musíte poslouchat příkazy 

 Je to jinak, jak? 

 

9. Co byste hodnotil/a kladně na zdravotnických pracovnících?  

(Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 Příjemné chování 

 Zájem o vaši nemoc 

 Zájem o vaši osobnost 

 Zájem o vás i vaši nemoc 

 

10. Jak hodnotíte komunikaci se zdravotnickými pracovníky 

 Kladně 

 Spíše kladně 

 Záporně 

 Spíše záporně 

 

11. Jak se projevovala nevhodná komunikace se zdravotnickými pracovníky? (Můžete zvolit 

jednu i více odpovědí) 

 Zdravotnický pracovník na Vás mluvil, přitom se na Vás nedíval 

 Zdravotnický pracovník při komunikaci s Vámi Vám nevěnoval dostatek pozornosti 

 Zdravotnický pracovník vůči Vám zaujímal příliš blízkou/dalekou  vzdálenost 

 Zdravotnický pracovník se Vám nepředstavil 

 Zdravotnický pracovník Vám nepodal ruku 

 Jinak, jak: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12. Co byste hodnotil/a kladně na komunikaci se zdravotnickými pracovníky 

(Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 Zdravotnický pracovník na Vás mluvil, přitom s Vámi navazoval oční kontakt 

 Zdravotnický pracovník při komunikaci s Vámi Vám věnoval plnou pozornosti 

 Zdravotnický pracovník vůči Vám zaujímal přiměřenou vzdálenost 

 Zdravotnický pracovník se Vám představil  

 Zdravotnický pracovník Vám podal ruku 

 Jinak, co: 

 

13. Myslíte si, že Vám zdravotničtí pracovníci věnují dostatek času? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

14. Od jakého zdravotnického pracovníka jste se setkal/a s nevhodným chováním? 

(Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

  Sestra 

 Ošetřovatel/ka 

 Sanitář 

 Někdo jiný, kdo? 

 

15. Jak byste hodnotil/a chování  - sester? 

 Má zájem, milé vystupování 

 Neutrální 

 Hrubé 

 

16. Jak byste hodnotil/a chování – ošetřovatelek 

 Má zájem, milé vystupování 

 Neutrální 

 Hrubé 

 

17. Jak byste hodnotil/a chování – sanitářů? 

 Má zájem, milé vystupování 

 Neutrální 

 Hrubé 

 

18. Ke zdravotnickým pracovníkům máte vztah: 

 Důvěryhodný 

 Částečně důvěryhodný 

 Neutrální 

 Nevěříte mu 

 Jiný, jaký: 

 



 

 
 

19. Když byste měl/a problém obrátil/a byste se na zdravotnické pracovníky? 

 Ano 

 spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

20. Jsou pro Vás zdravotničtí pracovníci zdrojem opory v těžké chvíli? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

  



 

 
 

Příloha F Dotazník výzkum 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Kateřina Ježková a jsem studentkou třetího ročníku oboru všeobecná sestra na Fakultě 

zdravotnických studií při Technické univerzitě v Liberci.  

Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad k zjišťování 

problematiky devalvace pacienta. Problematika devalvace pacienta je tématem mé bakalářské práce. 

Dotazník je anonymní a získaná data budou použita pouze pro účely mé bakalářské práce. 

Velmi si vážím času, který věnujete vyplněním mého dotazníku a předem vám za něj děkuji. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

 

2. Jaký je Váš věk? 

 18-64 

 65 a více 

 

3. Jste hospitalizován/a poprvé v nemocnici? 

 Ano 

 Ne 

 

4. Setkal/a  jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu k Vám? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

5. Setkal/a jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu k Vašim 

známým? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

6. Setkal/a jste se někdy s nevhodným chováním ze strany zdravotnického personálu 

k pacientům s Vámi hospitalizovanými? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 



 

 
 

7. Jakou podobu mělo nevhodné chování? (Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 Ponížení 

 Přehlížení 

 Nezájem 

 Spěchání 

 Nedostatek soukromí 

 Rozhodování za Vás 

 Rozhodování za druhé 

 Neuspokojování potřeb 

 Chyběl prostor pro vlastní otázky 

 Chyběly informace 

 Jiné, jaké: 

 Vše bylo v pořádku 

 

8. Myslíte si, že jste pro zdravotnické pracovníky? 

 Rovnocenný/á – můžete vznést vlastní požadavky 

 Pouze musíte poslouchat příkazy 

 Je to jinak, jak? 

 

9. Co byste hodnotil/a kladně na zdravotnických pracovnících?  

(Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 Příjemné chování 

 Zájem o Vaši nemoc 

 Zájem o Vaši osobnost 

 Zájem o Vás i Vaši nemoc 

 

10. Jak hodnotíte komunikaci se zdravotnickými pracovníky? 

 Kladně 

 Spíše kladně 

 Záporně 

 Spíše záporně 

 

11. Jak se projevovala nevhodná komunikace se zdravotnickými pracovníky? (Můžete zvolit 

jednu i více odpovědí) 

 Zdravotnický pracovník na Vás mluvil, přitom se na Vás nedíval 

 Zdravotnický pracovník při komunikaci s Vámi Vám nevěnoval dostatek pozornosti 

 Zdravotnický pracovník vůči Vám zaujímal příliš blízkou/dalekou  vzdálenost 

 Zdravotnický pracovník se Vám nepředstavil 

 Zdravotnický pracovník Vám nepodal ruku 

 Jinak, jak: 

 Komunikace se zdravotnickými pracovníky byla zcela v pořádku 

 

 

 



 

 
 

12. Co byste hodnotil/a kladně na komunikaci se zdravotnickými pracovníky? 

(Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

 Zdravotnický pracovník na Vás mluvil, přitom s Vámi navazoval oční kontakt 

 Zdravotnický pracovník při komunikaci s Vámi Vám věnoval plnou pozornosti 

 Zdravotnický pracovník vůči Vám zaujímal přiměřenou vzdálenost 

 Zdravotnický pracovník se Vám představil  

 Zdravotnický pracovník Vám podal ruku 

 Jiné, uveďte: 

 Na komunikaci se zdravotnickými pracovníky bylo vše v pořádku 

 

13. Myslíte si, že Vám zdravotničtí pracovníci věnují dostatek času? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

14. Od jakého zdravotnického pracovníka jste se setkal/a s nevhodným chováním? 

(Můžete zvolit jednu i více odpovědí) 

  Sestra 

 Ošetřovatel/ka 

 Sanitář 

 Někdo jiný, kdo? 

 Všichni se chovali vhodným způsobem. 

 

15. Jak byste hodnotil/a chování  - sester? 

 Mají zájem, milé vystupování 

 Neutrální 

 Hrubé 

 

16. Jak byste hodnotil/a chování – ošetřovatelek? 

 Mají zájem, milé vystupování 

 Neutrální 

 Hrubé 

 

17. Jak byste hodnotil/a chování – sanitářů? 

 Mají zájem, milé vystupování 

 Neutrální 

 Hrubé 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

18. Ke zdravotnickým pracovníkům máte vztah: 

 Důvěryhodný 

 Částečně důvěryhodný 

 Neutrální 

 Nedůvěřuji 

 Jiný, jaký: 

 

19. Když byste měl/a problém obrátil/a byste se na zdravotnické pracovníky? 

 Ano 

 spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

20. Jsou pro Vás zdravotničtí pracovníci zdrojem opory v těžké chvíli? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 

 

 

  



 

 
 

Příloha G Výstup bakalářské práce – článek 

 

Devalvace pacienta v nemocnici 

Souhrn:  Článek je souhrnem informací získaných v rámci vzniku bakalářské práce 

Devalvace pacienta v nemocnici. Teoretická část upozorňuje na oblasti, ve kterých mohou být 

pacienti devalvováni, a také na návody jak jim předcházet. Cíle práce se zabývají otázkou jak 

moc jsou pacienti devalvováni. Dále se zabývají otázkami, ze strany kterého zdravotnického 

personálu jsou pacienti devalvováni a jakým způsobem devalvace ovlivnila jejich důvěru  

ke zdravotnickému personálu.   

Klíčová slova: Pacient, devalvace, zdravotnicky pracovník, důvěra. 

Summary: The article is summary of information in the context of the bachelor thesis  

on Devaluation of a patientin hospital. The theoretical part point out on areas which patients 

can be devalued, as well as instructions on how to prevent them. Goals of the thesis deals  

on questions of how much patients are devalued. Other goals deals with issues that are 

devalued by healthcare professionals and how devaluation has affected their trust  

in healthcare personnel. 

Keywords: Patient, devaluation, healthcare worker, trust 

Metodika: Pro výzkumnou část bakalářské práce byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu 

a byla realizována formou zadání anonymního dotazníku. Dotazník, který byl zadán 

k vyplnění pacientům na oddělení všeobecné chirurgie, všeobecné interny a v Centru následné 

péče. Výzkum probíhal poslední týden dubnu a první týden v květnu 2018. 

Prvním cílem bylo zjistit, jak moc jsou pacienti devalvováni. K prvnímu cíli byl stanoven 

výzkumný předpoklad č. 1. Výzkumný předpoklad č. 1 zní takto: Předpokládáme,  

že devalvace pacientů se v nemocnici vyskytuje ve více než 20 %. Výzkumný předpoklad byl 

v souladu s výzkumným šetřením. Bylo zjištěno, že devalvace pacientů v nemocnici  

se vyskytuje v 20,7 %.  

Druhým cílem bylo zjistit, ze strany kterého zdravotnického personálu jsou pacienti 

devalvováni. K druhému cíli byl stanoven výzkumný předpoklad č. 2. Výzkumný předpoklad 

č. 2 zní takto:  Předpokládáme, že jsou pacienti více devalvováni pomocným zdravotnickým 



 

 
 

pracovníkem než všeobecnou sestrou. Výzkumný předpoklad byl v rozporu s výzkumným 

šetřením. Bylo zjištěno, že pacienti jsou devalvováni v 18,0 % všeobecnou sestrou, v 12,0 %  

 ošetřovatelkou, v 2,0 % od sanitářů a v 2,0 % od lékaře.  

Třetím cílem bylo zjistit, jakým způsobem devalvace ovlivnila důvěru pacientů 

ke zdravotnickému personálu. K třetímu cíli byl stanoven výzkumný předpoklad č. 3. 

Výzkumný předpoklad č. 3 zní takto: Předpokládáme, že devalvace pacientů snižuje jejích 

důvěru ve zdravotnický personál. Výzkumný předpoklad byl v rozporu s výzkumným 

šetřením. Bylo zjištěno, že u devalvovaných respondentů se vyskytuje snížená důvěra pouze  

ve 41,5 %. 

Diskuze: Před hlavním výzkumným šetřením byl proveden předvýzkum. Na základě 

předvýzkumu byly upraveny otázky dotazníku a upřesněny výzkumné předpoklady. Výzkum 

byl zaměřen na výskyt devalvace pacientů v nemocnici. Výzkumné šetření bylo prováděno 

s 50 respondenty/ pacienty nemocnice. 

Pohlaví respondentů zjišťovala otázka č. 1. Z celkového počtu 50 (100,0 %) respondentů,  

33 (66,0 %) respondentů tvořily ženy, 17 (34,0 %) respondentů tvořili muži. 

Věk respondentů zjišťovala otázka č. 2.  Byla stanovena dolní věková hranice 18 let. 

Z celkového počtu 50 (100,0 %) respondentů, 30 (60,0 %) tvořili respondenti ve věku 65  

a více let, 20 (40,0 %) respondentů tvořili respondenti ve věku 18-64. 

Zda jsou respondenti poprvé hospitalizováni v nemocnici zjišťovala otázka č. 3. Z celkového 

počtu 50 (100,0 %) respondentů, 44 (88,0 %) respondentů odpovědělo, že nebyli 

hospitalizováni poprvé, 6 (12,0 %) respondentů odpovědělo, že byli hospitalizováni poprvé. 

Prvním cílem bylo zjistit, jak moc jsou pacienti devalvováni. K prvnímu cíli byl stanoven 

výzkumný předpoklad č. 1. Výzkumný předpoklad č. 1 zní takto: Předpokládáme,  

že devalvace pacientů se v nemocnici vyskytuje ve více než 20 %. Výzkumný předpoklad byl 

v souladu s výzkumným šetřením. Bylo zjištěno, že devalvace pacientů v nemocnici  

se vyskytuje v 20,7 % z pohledu pacientů. Drábiková v diplomové práci popisuje,  

že s devalvujícím chováním z řad zdravotnických pracovníků vůči pacientům se setkalo  

68,4 % respondentů, staničních sester (Drábiková, 2014). 

Druhým cílem bylo zjistit, ze strany kterého zdravotnického personálu jsou pacienti 

devalvováni. K druhému cíli byl stanoven výzkumný předpoklad č. 2. Výzkumný předpoklad 



 

 
 

č. 2 zní takto:  Předpokládáme, že jsou pacienti více devalvováni pomocným zdravotnickým 

pracovníkem než všeobecnou sestrou. Výzkumný předpoklad byl v rozporu s výzkumným 

šetřením. Bylo zjištěno, že pacienti jsou z jejich pohledu devalvováni v 18,0 % všeobecnou 

sestrou, ve 12,0 % ošetřovatelkou, v 2,0 % sanitářem a v 2,0 % lékařem. Drábiková popisuje 

v kvantitativním šetření své diplomové práci, kde respondenti byli z řad staničních sester, že 

z 56,4 % jsou pacienti devalvováni všeobecnou sestrou, naopak ze 43,6 % pomocným 

personálem (Drábiková, 2014). 

Třetím cílem bylo zjistit, jakým způsobem devalvace ovlivnila důvěru pacientů 

ke zdravotnickému personálu. K třetímu cíli byl stanoven výzkumný předpoklad č. 3. 

Výzkumný předpoklad č. 3 zní takto: Předpokládáme, že devalvace pacientů snižuje jejích 

důvěru ve zdravotnický personál. Výzkumný předpoklad byl v rozporu s výzkumným 

šetřením. Bylo zjištěno, že u devalvovaných respondentů se vyskytuje snížená důvěra pouze 

v 41,5 %. Sívková ve své diplomové práci, kde respondenty byli zdravotničtí pracovníci, 

popisuje, že důsledkem nevhodného chování od zdravotnického pracovníka má pacient 

nedůvěru ve zdravotnické pracovníky, obavy, nebo se může chovat agresivně, nebo již 

rezignuje (Svíková, 2015). 

Závěr: Bakalářská práce se zabývá tématem devalvace pacienta v nemocnici. Bylo zjištěno 

jak moc se pacienti cítí být devalvováni, dále ze strany kterého zdravotnického personálu  

se cítí být pacienti devalvováni a jakým způsobem devalvace ovlivnila důvěru pacientů  

ke zdravotnickému personálu. 
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