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1 Úvod 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Vysokoškolské vzdělávání sester 

z pohledu studentů bakalářského studia“. Systém vzdělávání sester se vstupem  

do Evropské unie (dále jen EU) změnil a absolventi středních zdravotnických škol,  

ze kterých se stali zdravotničtí asistenti, musí pro umožnění výkonu povolání všeobecné 

sestry studovat dále na Vyšší odborné škole zdravotnické nebo na Vysoké škole v oboru 

Všeobecná sestra. Problematika vzdělávání sester je stále diskutovanějším tématem  

a to bylo také důvodem pro výběr tématu bakalářské práce. Záměrně jsme se zaměřili  

na pohled studentů bakalářského studia v prezenční formě, jelikož pohled na studium 

oboru Všeobecná sestra na vysoké škole je z této strany málo prozkoumán. Dále  

jsme chtěli zjistit, co vede mladé lidi ke studiu tohoto oboru a zda se jejich motivace  

ke studiu nebo přímo k povolání všeobecné sestry od nástupu do prvního ročníku  

na vysoké škole změnila. Také bude zajímavé zjistit, zda existuje rozdíl v motivaci 

studentů, kteří absolvovali střední zdravotnickou školu a jinou střední školu, ke studiu 

oboru Všeobecná sestra na vysoké škole a co od absolvování oboru a získání titulu 

bakalář očekávají. Současný systém vzdělávání sester je u laické veřejnosti stále málo 

známý, ačkoliv takto funguje už od roku 2004 a stále se tak například studenti  

na praxích v nemocnicích setkávají s nedostatkem vědomostí, o tomto systému,  

ze strany pacientů. Stále nejsou ani v legislativě České republiky (dále jen ČR), věnující 

se vzdělávání sester, rozlišeny kompetence mezi sestrou s bakalářským a magisterským 

titulem. 

Bakalářská práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretickou část jsme 

rozdělili na dva oddíly. První oddíl jsme věnovali vzdělávání sester v ČR, kde 

rozebíráme vzdělávání sester od jeho počátků až do současné doby. Dále popisujeme 

registraci nelékařských zdravotnických pracovníků a zdravotnickou legislativu  

ve vzdělávání sester. Ve druhém oddílu popsujeme motivaci ke studiu a osobnost 

všeobecné sestry. Ve výzkumné části jsme zpracovali data výzkumu z dotazníkového 

šetření, pomocí grafů a kontingenčních tabulek. Cíle jsme ověřovali pomocí hypotéz  

a výzkumných předpokladů. Výsledky jsou znázorněny v kontingenčních tabulkách. 
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2 Teoretická část 

 

V teoretické části se zabýváme dvěma hlavními tématy, kterými jsou vzdělávání sester 

v ČR a motivace, jelikož povolání všeobecné sestry je fyzicky i psychicky náročné  

a vyžaduje jak celoživotní vzdělávání, tak dostatek motivace. V podkapitole Vzdělávání 

sester v ČR rozebíráme vzdělávání sester od jeho počátků až do současné doby. Dále 

popisujeme registraci nelékařských zdravotnických pracovníků a zdravotnickou 

legislativu ve vzdělávání sester. Ve druhé podkapitole Motivace uvádíme problematiku 

motivace ke studiu, role a osobnost sestry. Právě motivace je ke studiu i následné 

profesi všeobecné sestry nepostradatelná. 

 

 

2.1 Vzdělávání sester v České republice 

 

Systém vzdělávání sester prošel velkým a nelehkým vývojem, než se dostal do dnešní 

podoby. Přes získávání vědomostí o ošetřovatelské péči v rámci církevních řádů, 

prvních ošetřovatelských škol, až po vzdělávání na akademické půdě. Pro ucelenou 

představu o celém vývoji systému vzdělávání sester až po současnost je zapotřebí znát 

důležitá fakta z jeho historie. Vývoj vzdělávání sester byl ovlivňován především 

postupným rozvojem medicíny a stále složitějšími technologiemi a s tím se současně 

vyvíjelo i ošetřovatelství. Na nelékařské pracovníky byly kladeny stále větší nároky,  

ke kterým bylo nutné dalšího odbornějšího vzdělávání. (Kelnarová 2009,  

Kutnohorská 2010) 

Vzdělávání sester na českém území začalo v roce 1874, kdy byla založena První 

ošetřovatelská škola v Praze, o kterou se zasloužily E. Krásnohorská a K. Světlá, 

průkopnice ve vzdělávání žen. Škola získala na větším významu tím, že se stala první 

ošetřovatelskou školou v Rakousko-Uhersku. Jako učební pomůcka se používala kniha 

F. Nightingalové. V roce 1913 probíhalo vzdělávání ve formě zdravotnických kurzů. 

Nařízením rakouského ministerstva vnitra č. 139 o ošetřování nemocných, 

provozovaném z povolání, které vyšlo roku 1914, se legalizovalo zakládání 

ošetřovatelských škol. Školy mohly být zřízeny pouze při nemocnicích, ve kterých byla 

zajištěna praktická výuka. Téhož roku vznikla v Praze Státní dvouletá ošetřovatelská 

škola. Československý červený kříž v čele s jeho zástupkyní A. Masarykovou zajistil 
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roku 1918 pro výuku tři americké sestry. Škola byla ukončena diplomovou zkouškou  

a absolventky získaly titul Diplomované ošetřovatelky nemocných. (Bužgová, Plevová 

2011; Plevová, Slowik 2008; Mlýnková 2010) 

Se vznikem Československé republiky přišla i změna pohledu společnosti na vzdělávání 

žen, které se muselo měnit vzhledem k vývoji emancipace. Roku 1918 byla otevřena 

Vyšší sociální škola v Praze, která po jednoletém studiu vykazovala sociální pracovníky 

a později i diplomované sestry. V roce 1937 byla otevřena Česká civilní Státní 

ošetřovatelská škola Československého červeného kříže v Ostravě a roku 1939 další 

školy v Praze, Kroměříži a Olomouci. V roce 1946 byla v Praze založena Vyšší 

ošetřovatelská škola, kde byly vzdělávány sestry pro výkon vrchních sester, pro terénní 

péči a jako budoucí učitelky ošetřovatelských škol. (Bužgová, Plevová 2011; Farkašová 

2006; Kutnohorská 2010; Plevová, Slowik 2008) 

Dalším průlomem ve vzdělávání sester byl příchod komunismu v roce 1948  

a převzetí východního systému vzdělávání. Došlo ke sloučení ošetřovatelských škol  

se sociálními a rodinnými školami, ze kterých následně vznikla střední zdravotnická 

škola. Studium bylo čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Se zvýšením nároků  

na studium ošetřovatelství bylo zapotřebí zajistit vyšší vzdělání i učitelům. Z tohoto 

důvodu bylo roku 1960 otevřeno magisterské studium sester v Praze na Filozofické  

a Lékařské fakultě Karlovy Univerzity. Vybranými obory byly Péče o nemocné  

a Psychologie. Od roku 1987 do roku 1994 zde bylo možno absolvovat jednooborový 

program Péče o nemocné, který byl směřován především pro hlavní a vrchní sestry. 

Československo s magisterským studiem pro sestry přišlo jako druhé v řadě  

po Edinburgu. (Farkašová 2006; Kelnarová 2009) 

Pro další profesní vzdělávání bylo roku 1960 založeno Středisko pro další vzdělávání 

středních zdravotnických pracovníků, které se od roku 2003 nazývá Národní centrum 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen NCO NZO). 

Centrum zajišťuje pro sestry pomaturitní specializační studium, přípravu na vedoucí 

funkce, semináře, tematické kurzy a další formy kvalifikačního vzdělávání sester.  

Po politickém převratu v roce 1989 se znovu změnil systém vzdělávání sester. Evropská 

komise usilovala o vysokoškolské vzdělání pro sestry. Bylo potřeba vypracovat 

jednotnou kvalifikaci a vzdělávání sester podle požadavků EU, aby mohl být zajištěn 

volný pohyb všeobecných sester po zemích EU. Ve Štrasburku byla vyhlášena 

Evropská dohoda o vzdělávání sester č. 59 a to v roce 1972. Tato dohoda byla v roce 

1995 doplněna dokumentem Rady Evropy - Role a vzdělávání sester, který obsahuje 
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podrobný popis rámcového obsahu studia v odborných předmětech. (Bužgová, Plevová 

2011, Farkašová 2005) 

„V r. 1996 došlo k převedení středních a vyšších zdravotnických škol ze správy Ministerstva 

zdravotnictví ČR (MZ ČR) pod rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
 v r. 2000 SZŠ a VOŠ přecházejí ze správy MŠMT pod krajskou samosprávu.“  

(Bužgová, 2011, str. 48) 

Vstupem ČR do EU v roce 2004 se podstatně změnil i systém vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků. Od 4. 2. 2004 se řídí zákonem č. 96/2004 Sb.,  

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 (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších přepisů. Zákon byl novelizován 22. 4. 2011 zákonem 

č. 105/2011 Sb., O nelékařských zdravotnických povoláních. Povolání všeobecné sestry 

se od vstupu do EU považuje za regulované povolání, u kterého právní nebo jinak 

závazné předpisy definují podmínky výkonu povolání. Databázi regulovaných povolání 

v ČR schraňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)  

a je zveřejněna na jejich internetových stránkách. Profese všeobecné sestry  

je automaticky uznávána v rámci členských států EU. Každý zdravotnický obor musí 

splňovat podmínky vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky  

na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 

zdravotnického povolání. Vyhláška obsahuje minimální počet hodin teoretické  

a praktické výuky. (Brůha 2011; Bužgová, Plevová 2011; Farkašová 2006) 

 

 

2.1.1 Formy vzdělávání sester v České republice  

 

V současné době probíhá kvalifikační vzdělávání všeobecných sester na dvou různých 

typech škol (vyšší odborná škola zdravotnická a vysoká škola) a absolventi získávají 

způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se zcela stejnými kompetencemi.  

Od školního roku 2015/2016 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen  

MZ ČR) navrhuje, aby se způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získávala 

pouze bakalářským studiem na vysoké škole. (Brůha 2011) 

Středoškolské vzdělávání - od 1. 9. 2004 vstoupil v platnost nový studijní obor 

Zdravotnický asistent, který nahradil dosavadní obor Všeobecná sestra. Zdravotnický 

asistent se tak stal sestrou druhé úrovně. Studium je nadále čtyřleté zakončené maturitní 
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zkouškou. Absolventi mohou pracovat ve zdravotnictví pod odborným dohledem nebo 

přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře. Od roku 2005 rozšířily střední 

zdravotnické školy studium o zdravotnické lyceum, které umožňuje studentům 

důkladnější přípravu k pokračování ve studiu zdravotnických oborů na vysokých 

školách. (Brůha 2011; Bužgová, Plevová 2011) 

Vyšší odborné vzdělávání - studium diplomované všeobecné sestry je tříleté, 

poskytované v prezenční i kombinované formě. Zájemci o studium mohou mít 

absolvovanou jakoukoli střední školu s maturitou. Studium je ukončené absolutoriem  

a absolventi získávají titul DiS. Absolventi se zařazují mezi vyšší zdravotnické 

pracovníky. (Bužgová, Plevová 2011; Farkašová 2006; Kutnohorská 2010) 

Vysokoškolské vzdělávání - v ČR je od roku 1992 sestrám umožněno zvyšování 

kvalifikace v bakalářských, magisterských a v současné době i doktorských oborech 

v programu Ošetřovatelství. Zájemci o studium mohou mít absolvovanou jakoukoli 

střední školu s maturitou. Studium je umožněno na lékařských nebo zdravotně 

zaměřených fakultách spolupracujících s nemocnicemi, které umožňují studentům 

praktickou výuku. Studium v bakalářském programu trvá 3 roky a obsahuje 4 600 hodin 

odborné výuky rozdělené mezi teoretickou a praktickou část. Absolventi, po obhajobě 

bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek, získávají titul bakalář (Bc.). 

Magisterské studium trvá 2 roky a studenti si mohou vybrat z několika nabízených 

oborů. Absolventi, po obhajobě diplomové práce a složení státních závěrečných 

zkoušek, získávají titul magistr (Mgr.). Po absolvování magisterského studia je možné 

ve stejném oboru, složit rigorózní zkoušku a obhájit rigorózní práci. Absolvent tím 

získává titul doktor filozofie (PhDr.). Sestrám je umožněno studovat v doktorském 

programu Ošetřovatelství, které trvá 3-4 roky, během kterých musí plnit pedagogické, 

přednáškové, vědeckovýzkumné a publikační aktivity. Absolvent musí složit státní 

doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Poté získává titul doktor (Ph.D.). 

V ošetřovatelství je dále možné získat titul docent (doc.) a profesor (prof.).  

(Brůha 2011; Plevová, Slowik 2008, Mastiliaková 2005) 

Vysoké školy se zdravotnickým zaměřením musí mít od MZ ČR a MŠMT souhlasné 

stanovisko k akreditaci zdravotnických oborů, aby byli absolventi způsobilí vykonávat 

zdravotnické povolání. MZ ČR a MŠMT je na svých internetových stránkách povinno 

každoročně zveřejňovat seznam škol a jejich oborů, kterými lze získat způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání. Minimální požadavky, které se získávají 

absolvováním akreditovaného studijního programu nebo akreditovaného vzdělávacího 
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programu, přesně určuje § 4 vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální 

požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 

zdravotnického povolání. K vyhlášce náleží metodický pokyn tzv. Principy evropské 

strategie SZO pro vzdělávání sester – nové kurikulum (viz příloha č. 1), vydaný  

ve spolupráci s MŠMT. (Brůha 2011; Plevová, Slowik 2008, Mastiliaková 2005) 

Specializační vzdělávání je zaměřeno na specifika různých klinických oborů. Studium 

se uskutečňuje v NCO NZO, akreditovaných institucích a zdravotnických zařízeních. 

Druhý způsob pro získání specializace je absolvování navazujícího programu vysoké 

školy. Tento způsob je možný pouze u oborů odpovídajících nařízení vlády č. 31/2010 

Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 

pracovníků se specializovanou způsobilostí. Studium je ukončeno atestační zkouškou. 

K dispozici je deset specializačních oborů, kterými jsou Intenzivní péče, Perioperační 

péče, Ošetřovatelská péče v pediatrii, Intenzivní péče v pediatrii, Komunitní 

ošetřovatelská péče, Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče 

v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v psychiatrii, Perfuziologie, Organizace  

a řízení ve zdravotnictví. V případě sester vyřizuje žádosti NCO NZO, které bylo 

pověřené MZ ČR. (Bužgová, Plevová 2011; Vévoda 2013) 

Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky  

a je uskutečňováno prohlubováním, doplňováním a zvyšování vědomostí, dovedností  

a způsobilosti v příslušném zdravotnickém oboru. Tento systém je u nelékařských 

zdravotnických pracovníků zajištěn kreditním systémem, který je kontrolován  

při udělování osvědčení výkonu povolání bez odborného dohledu v NCO NZO,  

v tzv. Registru nelékařských zdravotnických pracovníků. Tato forma vzdělávání může 

probíhat několika způsoby např.: účast na konferencích, publikační, pedagogická  

a vědecko-výzkumná činnost, studium navazujících studijních programů, samostudium 

odborné literatury. Zákon 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

nestanovuje, zda jde o prohlubování nebo zvyšování odbornosti. (Vévoda 2013) 

 

 

2.1.2 Registrace nelékařských zdravotnických pracovníků 
 

MZ ČR dalo vzniknout Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ke kterému došlo 1. 5. 2004  

v NCO NZO. Osvědčení se získává na dobu deseti let a lze ho prodlužovat. Pro získání 
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osvědčení se dokládá potvrzení o získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání  

a výkonu daného zdravotnického povolání v určité délce, což upravuje vyhláška 

423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu 

povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.  

MZ ČR započítává praktickou výuku studentů vyšších a vysokých škol zdravotnických, 

jako výkon povolání. Počet hodin praktické výuky musí odpovídat počtu 

odpracovaných hodin v pracovním úvazku 0,2 za dva roky výkonu povolání. Absolventi 

vyšších a vysokých škol oboru Všeobecné sestry mají po absolvování školy pro podání 

žádosti lhůtu 18 měsíců a nepotřebují k žádosti dokládat kredity. K žádosti absolventi 

přiloží jen úředně ověřenou kopii diplomu. (Brůha 2011, Bužgová, Plevová 2011; 

Farkašová 2006) 

Od července 2008 se do výkonu povolání započítává také mateřská dovolená nebo 

rodičovská dovolená otce v rozsahu mateřské dovolené. Od téhož data se k žádosti 

přikládá pouze doklad o odborné způsobilosti, době výkonu daného povolání  

a celoživotním vzdělávání. Registraci je možné získat i složením zkoušky, skládající  

se z teoretické a praktické části. Správní poplatek za podání a prodloužení žádosti činí 

100 Kč. O prodloužení registrace si zájemci musí zažádat nejpozději 60 dnů před 

skončením platnosti osvědčení. K žádosti se přikládá potvrzení o získání 40 kreditů 

z období 10 let před datem prodloužení registrace a potvrzení o výkonu povolání. Pokud 

tyto doklady přiložit nelze, může žadatel absolvovat „Registrační zkoušku“, která  

je platná 2 roky od jejího složení. (Brůha 2011; Bužgová, Plevová 2011; Farkašová 

2006; Vévoda 2013) 

Udělením osvědčení nelékařský zdravotnický pracovník získává oprávnění k výkonu 

povolání bez odborného dohledu a vedení praktického vyučování. Výkon nelékařských 

zdravotnických povolání bez odborného dohledu a pod odborným dohledem 

upravuje zákon 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Zákon 

upravuje možnost výkonu činností bez odborného dohledu na základě způsobilosti 

zdravotnického pracovníka, který je k těmto činnostem způsobilý na základě indikace 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta bez dosažitelnosti jejich rady. Výkon 

nelékařských zdravotnických povolání pod odborným dohledem musí být prováděn 

zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem, který má možnost 

dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání 

bez odborného dohledu. Za běžných okolností provádí dohled všeobecná sestra 

způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu. Případně lékař, zubní lékař nebo 
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farmaceut. Pracovník vykonávající odborný dohled nemusí být stále přítomen, ale stačí 

dosažitelnost rady a pomoci k zabránění komplikací zdravotního stavu pacienta. Není 

akceptována dosažitelnost prostřednictvím telefonu, pokud lze z charakteru práce 

předvídat komplikace (např. Jednotka intenzivní péče). (Brůha, 2011) 

 

 

2.1.3 Zdravotnická legislativa ve vzdělávání sester 
  

Legislativa ve zdravotnictví obsahuje velký soubor právních norem. V souboru jsou 

obsaženy mezinárodní smlouvy, právo EU, Ústava ČR, ústavní zákony, zákony, 

vyhlášky a nařízení, ostatní předpisy. Pro správný výklad se právní normy řídí pravidly, 

která říkají, že přednost mají normy vyšší právní síly a pokud jsou normy na stejné 

úrovni, má přednost norma vydaná později a speciální před obecnou. Zde jsme uvedli 

přehled právních norem týkajících se vzdělávání sester v ČR. (Kebza 2014) 

 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti 

související s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších přepisů, který 

byl novelizován Zákonem č. 105/2011 Sb., O nelékařských zdravotnických 

povoláních 

 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 

 Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou  

se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 

pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. 

 Vyhláška č. 129/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou  

se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 

 Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků (Česko 2010, Česko 2011) (viz příloha č. 2) 
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2.2 Motivace 
 

Motivace vychází z latinského slova „movere“ – hýbati, pohybovati. Člověk  

je tedy vnitřně hnán k dosažení určeného cíle a k tomu mu dopomáhají vnitřní hybné 

síly, kterými jsou motivy. Motivy se rozdělují na vnitřní a vnější. Motiv se navenek 

projevuje jako důvod jednání člověka. 

Motiv se rozděluje na dvě složky: 

1. energizující - dodává člověku sílu 

2. řídící - udává směr, způsob a postup jednání 

Každý jedinec je individuální bytost, a proto má každý pro svůj cíl jiný motiv, kterým 

můžou být např. peníze, osobní postavení, pracovní výsledky, výkon, přátelství, jistota, 

odbornost, samostatnost a tvořivost. Naše rozhodování také ovlivňuje prostředí,  

ve kterém se v daném okamžiku nacházíme, a lidé, kteří kolem nás jsou. Proto  

se chováme jinak ve škole jako studenti nebo učitelé než v jiném sociálním prostředí. 

(Křivohlavý 2010; Kolman 2012; Plevová 2012) 

Zdroje motivace - jsou podněty, které člověka vedou k určitým cílům. Za nejčastější  

a nejvýznamnější zdroj motivace jsou považovány potřeby, které jsou subjektivně 

popisovány jako nedostatek něčeho pro člověka nezbytného. Jiným spouštěčem 

motivačního procesu jsou hodnoty, které má každý člověk odlišné. Další kategorií jsou 

zájmy, které jsou v motivaci trvalejšího charakteru a opět jsou u každého jedince 

specifické. Posledním podnětem motivačního procesu jsou ideály, které jsou 

subjektivními názory a představami člověka o cíli jeho snažení. (Plevová 2012) 

Cíle a hodnoty - „Cíle jsou žádoucí, případně nežádoucí budoucí stavy, které řídí naše 

myšlenky a jednání a dodávají našemu životu význam a smysl“. (Blatný 2010, str. 151) 

Cíl začíná jeho stanovením a končí buď jeho dosažením, nebo vzdáním se ho. V době 

mezi začátkem a koncem vzniká tzv. latentní proces, který není zcela vědomí, a jedinec 

v něm využívá příležitosti k dosažení vytyčeného cíle. Pro psychickou rovnováhu 

jedince je důležité zvolit si nosný cíl života. Takový, který nás bude naplňovat,  

a spatříme v něm smysl života. Psychologové rozdělili cíle do tří skupin: 

1. skupina - běžné, krátkodobé cíle, kterých je velké množství, 

2. skupina - osobní snahy, 

a. obsah toho oč nám jde, jako například „dosáhnout vysokoškolského vzdělání“, 

b. jakou člověk volí cestu k danému cíli, 

c. vlastnosti cíle, zda je cíl v souladu nebo v rozporu s ostatními snahami jedince 
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3. skupina – celoživotní cíle, které tvoří nejdůležitější skupinu. 

 „Zvolíme-li si povolání lékaře nebo zdravotní sestry, potom je k tomu aby nám bylo dobře 
zapotřebí celou duší věřit (důvěřovat) vysoké hodnotě tohoto cíle, v nadějném zaměření 

vlastního života. Věřit, že být dobrým lékařem či zdravotní sestrou je hodnota, pro kterou stojí 

za to žít.“ (Křivohlavý, 2010, str. 96) 

 

 

2.2.1 Motivace ke studiu 
 

Motivace ke studiu se rozděluje na vnitřní a vnější motivaci. Určuje se lokalizací 

podnětů a pohnutek ke studiu, které si studenti předurčí jako významné a aktivují  

je k činnosti. Motivy ke školní práci se dělí na dvě skupiny: 

Zaměření na zvládnutí úkolů – studenti se snaží svoji práci pochopit a zdokonalit  

se v ní. Vychází z vnitřních zdrojů motivace a student je zcela zaměřen na učební 

proces, ve kterém se snaží stále zdokonalovat a vylepšovat tím své dovednosti. 

Podání výkonu - studenti se soustředí naopak na prezentaci své práce a je pro  

ně důležité, aby ostatní registrovali jejich úspěch. Výsledky jednotlivých úkolů jsou pro 

ně důležitější než průběh celého učení.  

Obě tyto skupiny se mohou vzájemně prolínat a doplňovat. (Krejčová, 2011) 

Významný vliv na motivaci studentů ke studiu má především jejich rodinné zázemí  

a očekávání rodičů. Podle literatury má z rodičů na dítě největší vliv matka. Záleží  

na vztahu mezi dítětem a rodiči, jelikož právě rodiče mají na dítě při jeho vývoji 

největší vliv. Rodiče by měli dítě podporovat v jeho zájmech a motivovat ho na cestě 

k jeho vytouženému cíli. Další nejčastější vlivy pocházejí ze stran vrstevníků a učitelů. 

Podporou motivace musí být vytyčený cíl, kterého chce student v rámci studia 

dosáhnout. Cíl se stává základní jednotkou vyučování a musí být stanoven i v průběhu 

studia, jako je např. kreditní systém vysokých škol. Cíle definují stav, kterého má být 

dosaženo, což v případě studia znamená změny v osobnosti studentů (vědomosti  

a dovednosti). U studentů se rozdělují cíle podle psychických procesů do tří skupin: 

1. kognitivní cíle - vědomosti, intelekt a poznávací schopnosti 

2. psychomotorické cíle - pohybové dovednosti, používání pomůcek a zařízení 

3. afektivní cíle - citová oblast, postoje, hodnoty a sociálně-komunikační dovednosti 

(Hedegaard, Edwards, Fleer 2012; Mastiliaková 2005) 
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2.2.2 Osobnost sestry 
 

Profese všeobecné sestry je náročná jak po fyzické tak po psychické stránce. Proto 

velmi záleží na vlastnostech osobnosti, která si takovou profesy zvolila. Osobností 

sestry se jako první zabývala F. Nightingaleová v „Knize o ošetřování nemocných“. 

Podle ní musela být sestra svědomitá, spolehlivá, rozhodná, klidná, rozvážná, dobrý 

pozorovatel, empatická apod. Od 21. Století jsou požadavky na osobnost sestry  

např. přívětivost, pochopení, laskavost a odborná erudovanost. Další neoddělitelnou 

součástí nároků na osobnost sestry je v současné době snaha o celoživotní prohlubování 

odborných znalostí souvisejících se zvyšováním kompetencí. (Kutnohorská, 2010) 

V 70. letech se dle psychologických profesiogramů konkretizovali osobnostní znaky 

sestry. Psychologický profesiogram představuje specifický popis daného povolání 

soustředěný na předpoklady, které jedinec musí mít, aby mohl své povolání vykonávat 

úspěšně. Realizací opakovaných výzkumů vzniklo šest hlavních skupin osobnostních 

předpokladů k výkonu povolání všeobecné sestry: 

1. skupina - senzomotorické předpoklady - šikovnost, zručnost, pohybová obratnost 

a neporušené smyslové vnímání 

2. skupina - estetické předpoklady - smysl pro úpravu vlastního zevnějšku  

a zdravotnického prostředí 

3. skupina - intelektové předpoklady - myšlenkové procesy k osvojení soustavy 

pojmů, schopnost řešit proměnlivé situace a vybrat řešení z komplexu možných 

4. skupina - sociální předpoklady - vztah k lidem, schopnost navázat kontakt, vézt 

dialog, empatie, předjímat sociální role a navázat verbální i neverbální projev 

5. skupina - autoregulační předpoklady - přizpůsobivost, sebezapření a zvýšená 

odolnost vůči fyzickému a psychickému stresu 

6. skupina - komunikační předpoklady - schopnost naslouchání, podněcování 

hovoru, reflexe, sumarizování a mlčení (Plevová 2012) 
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3 Výzkumná část 

 

Ve výzkumné části jsme uvedli cíle, ke kterým jsme vytvořili hypotézy a výzkumné 

předpoklady. Dále jsme zde uvedli metodiku výzkumu a jeho vzorek. Jednotlivé otázky 

dotazníku jsme vyhodnotili pomocí grafů a tabulek s jejich popisem. Hypotézy jsme 

ověřili statistickou metodou a výzkumné předpoklady jsme ověřili pomocí dotazníku 

z dotazníkového šetření. 

 

 

3.1 Cíle práce, hypotézy a výzkumné předpoklady 
 

Pro realizaci výzkumu jsme stanovili 3 cíle a po zhodnocení pilotní studie jsme si k nim 

vytvořili hypotézy a výzkumné předpoklady. 

Cíle:  

1. Zjistit u studentů 1. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, 

prezenční formy studia, kteří vystudovali střední školu se zdravotnickým zaměřením, 

rozdílnost faktorů, které je ovlivnily při výběru vysoké školy. 

2. Zjistit u studentů 1. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, 

prezenční formy studia, kteří vystudovali střední školu bez zdravotnického zaměření, 

rozdílnost faktorů, které je ovlivnily při výběru vysoké školy. 

3. Zjistit u studentů 1. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, 

prezenční formy studia, jaké mají představy o získání titulu bakalář. 

 

Hypotézy: 

1: Mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v motivaci ke studiu vysokoškolského studia 

oboru Všeobecná sestra. 

2: Mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v představách o získání titulu bakalář v oboru 

Všeobecná sestra. 

 

Výzkumné předpoklady: 

1: Předpokládám, že v motivaci ke studiu vysokoškolského oboru Všeobecná sestra 

existuje mezi studenty rozdíl v závislosti na zaměření absolvované střední školy 

2: Předpokládám, že v představách o získání titulu bakalář v oboru Všeobecná sestra 

existuje mezi studenty rozdíl v závislosti na zaměření absolvované střední školy. 
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3.2 Metodika výzkumu 
 

K provedení výzkumné části jsme zvolili kvantitativní metodu s dotazníkovým 

šetřením. Dotazník byl originální a obsahoval 17 otázek. (Dotazník pro studenty 

bakalářského studia viz příloha č. 4). Zahrnoval 7 otázek uzavřených a 10 otázek 

polootevřených. 5 otázek (č. 6, 9, 10, 11, 15) bylo výčtových. Dotazník se skládal  

z demografických údajů (otázky č. 1, 2, 3) a zjišťovacích otázek (č. 4 - 17). 

Před provedením hlavního výzkumu jsme na Technické univerzitě v Liberci uskutečnili 

pilotní studii pro sestavení hypotéz, výzkumných předpokladů a ověření pochopitelnosti 

dotazníku. Pilotní studie se zúčastnilo 10 studentů, z toho 5 studentů 1. ročníku  

a 5 studentů 3. ročníku oboru Všeobecná sestra, bakalářského studia v prezenční formě. 

Po zpracování dat pilotní studie jsme upravili hypotézy a výzkumné předpoklady pro 

splnění cílů práce.  Dotazník studenti vyplňovali dobrovolně a anonymně. Na Technické 

Univerzitě v Liberci jsme dotazníky rozdali osobně. Na Západočeské Univerzitě v Plzni  

a na Univerzitě J. E. Purkyně jsme dotazníky, po domluvě s vedením katedry 

Ošetřovatelství, odeslali v elektronické podobě na společné e-maily studentů  

1. a 3. ročníku oboru Všeobecná sestra, bakalářského studia v prezenční formě. 

Dotazník jsme do elektronické podoby převedli na webových stránkách Vyplňto.cz,  

kde byl nastaven jako neveřejný a tím určený jen pro vlastní výzkumný vzorek. 

Výsledky z těchto dotazníku v elektronické podobě jsou neveřejné a poskytnuté pouze 

autorovi sestaveného dotazníku. 

Šetření probíhalo od 18. února do 4. března 2015. Pro uskutečnění výzkumu  

na jednotlivých univerzitách jsme oslovili vedení univerzit a vyplnili jsme s nimi 

protokol o provedení výzkumu (viz příloha č. 5). Na Technické Univerzitě v Liberci 

jsme celkem rozdali 35 dotazníků. Zpět se nám navrátilo 34 dotazníků, z nichž jsme 

museli vyřadit 1 chybně vyplněný dotazník. Studenti Univerzity J. E. Purkyně vyplnili 

celkem 38 dotazníků, z nichž jsme museli vyřadit 2 chybně vyplněné dotazníky. 

Studenti Západočeské Univerzity v Plzni vyplnili celkem 34 dotazníků, z nichž jsme 

museli vyřadit 4 chybně vyplněné dotazníky. Celkem bylo vyplněno 100 dotazníků, 

z toho 48 dotazníků studenty 1. ročníku a 52 dotazníků studenty 3. ročníku. 
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3.3 Charakteristika výzkumného vzorku 
 

Výzkum jsme realizovali mezi studenty 1. a 3. ročníků oboru Všeobecná sestra, 

bakalářského studia v prezenční formě, na Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě 

Jana Evangelisty Purkyně a Západočeské univerzitě v Plzni. Více univerzit jsme zvolili 

z důvodu dostatečného počtu respondentů. 

 

 

3.4 Výsledky výzkumu a jeho analýza 
 

Získané odpovědi z dotazníků jsme zpracovali do kontingenčních tabulek  

a pro přehlednost doplnili sloupcovými grafy. Výsledky jsou vyjádřeny v absolutní 

četnosti a v relativní četnosti uvedené v procentech, zaokrouhlené na jedno desetinné 

místo. Slovní komentář k tabulkám a grafům je uveden v absolutní četnosti, v závorkách 

jsou uvedeny hodnoty relativní. Ke zpracování dat a vytvoření grafů jsme zvolili 

Microsoft Office Excel 2010 a hypotézy znázorněné v kontingenčních tabulkách jsme 

ověřili pomocí statistické metody chí-test o nezávislosti v kontingenčních tabulkách,  

ve statistickém programu Statgraphics Centurion XVII. 
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Analýza dotazníkové položky č. 1: Pohlaví studentů. 

Tabulka č. 1 Pohlaví studentů 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Muž 1 2,1% 2 3,8%

Žena 47 97,9% 50 96,2%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku oboru Všeobecná sestra byl dotazován 1 (2,1 %) muž  

a 47 (97,9 %) žen. Ve 3. ročníku oboru Všeobecná sestra byli dotazováni 2 (3,8 %) 

muži a 50 (96,2 %) žen. 

 

 

Graf č. 1 Pohlaví studentů 
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Analýza dotazníkové položky č. 2: Věk studentů. 

Tabulka č. 2 Věk studentů 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

19 15 31,3% 0 0,0%

20 22 45,8% 0 0,0%

21 6 12,5% 14 26,9%

22 3 6,3% 25 48,1%

23 1 2,1% 9 17,3%

24 1 2,1% 2 3,8%

26 0 0,0% 1 1,9%

34 0 0,0% 1 1,9%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku bylo 22 (45,8 %) studentů ve věku 20 let, 15 (31,3 %) studentů ve věku  

19 let, 6 (12,5 %) studentů ve věku 21 let, 3 (6,3 %) studenti ve věku 22 let,  

1 (2,1 %) student ve věku 23 let a 1 (2,1 %) student ve věku 24 let. 

Ve 3. ročníku bylo 25 (48,1 %) studentů ve věku 22 let, 14 (26,9 %) studentů ve věku 

21 let, 9 (17,3 %) studentů ve věku 23 let, 2 (3,8 %) studenti ve věku 24 let, 1 (1,9 %) 

student ve věku 26 let a 1 (1,9 %) student ve věku 34 let. 
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Graf č. 2 Věk studentů 

 

Analýza dotazníkové položky č. 3: Absolvovaná střední škola. 

Tabulka č. 3 Absolvovaná střední škola 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Střední zdravotnická škola 30 62,5% 31 59,6%

Střední zdravotnická škola - 

lyceum
4 8,3% 10 19,2%

Gymnázium 13 27,1% 9 17,3%

Jiné 1 2,1% 2 3,8%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku více jak polovina studentů 30 (62,5 %) absolvovalo střední zdravotnickou 

školu, 13 (27,1 %) studentů absolvovalo gymnázium, 4 (8,3 %) studenti absolvovali 

střední školu zdravotnickou – lyceum a nejmenší počet studentů 1 (2,1 %) absolvoval 

jinou střední školu a to SOŠ sociální péče. 

Ve 3. ročníků více jak polovina studentů 31 (62,5 %) absolvovalo střední 

zdravotnickou školu, 10 (19,2 %) studentů absolvovalo střední zdravotnickou  

školu – lyceum, 9 (17,3 %) studentů absolvovalo gymnázium a nejmenší počet studentů 

2 (3,8 %) absolvovali jinou střední školu a to obchodní akademii, rodinnou školu. 
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Graf č. 3 Absolvovaná střední škola 

 

Analýza dotazníkové položky č. 4: Právě studovaná vysoká škola. 

Tabulka č. 4 Právě studovaná vysoká škola 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Technická univerzita v Liberci 17 35,4% 17 32,7%

Univerzita J. E. Purkyně 16 33,3% 20 38,5%

Západočeská univerzita v Plzni 15 31,3% 15 28,8%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku se dotazníkového šetření zúčastnili studenti z Technické Univerzity 

v Liberci 17 (35,4 %), studenti z Univerzity J. E. Purkyně 16 (33,3 %) a studenti  

ze Západočeské Univerzity v Plzni 15 (31,3 %). 

Ve 3. ročníku se dotazníkového šetření zúčastnili studenti z Technické Univerzity 

v Liberci 17 (32,7 %), studenti z Univerzity J. E. Purkyně 20 (38,5 %) a studenti  

ze Západočeské Univerzity v Plzni 15 (28,8 %). 
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Graf č. 4 Právě studovaná vysoká škola 

 

Analýza dotazníkové položky č. 5: Ročník studia. 

Tabulka č. 5 Ročník studia 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Počet studentů 48 48,0% 52 52,0%

Celkem 48 48,0% 52 52,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V této otázce bylo u studentů zjišťováno, v kolikátém ročníku studují.  

48 (48,0 %) dotazníků bylo vyplňováno studenty 1. ročníku a 52 (52,0 %) dotazníků 

bylo vyplňováno studenty 3. ročníku. 

 

 

Graf č. 5 Ročník studia 
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Analýza dotazníkové položky č. 6: Přímý přechod studentů ze SŠ na VŠ. 

Tabulka č. 6 Přímý přechod studentů ze SŠ na VŠ 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Ano 34 70,8% 38 73,1%

Nastoupil/a jsem do nemocnice, 

jako zdravotnický asistent
0 0,0% 1 1,9%

Nastoupil/a jsem do jiné práce 1 2,1% 1 1,9%

Šel/a jsem studovat na vyšší 

zdravotnickou školu
1 2,1% 0 0,0%

Nastoupil/ jsem na jinou vysokou 

školu (neúspěšně)
2 4,2% 9 17,3%

Jiné 10 20,8% 3 5,8%

48 100,0% 52 100,0%Celkem

1. ročník 3. ročník

Ne

 

 

Studenti, kteří v této otázce zvolili možnost NE, měli na výběr další možnosti odpovědí 

a mohli jich označit více. 

V 1. ročníku nastoupilo 34 (70,8 %) studentů na VŠ přímo po absolvování SŠ,  

14 (29,2 %) studentů ihned po absolvování SŠ na VŠ nenastoupilo. Studenti, kteří 

označili možnost Ne, volili další odpovědi. 2 (4,2 %) studenti nastoupili na jinou VŠ 

(neúspěšně), 1 (2,1 %) student šel po SŠ studovat na vyšší zdravotnickou školu, 

možnost jiné označilo 10 (20,8 %) studentů a to: Nepřijetí ke studiu (3x); neúspěch  

u přijímacích zkoušek; Nultý ročník lékařských oborů; Nastoupila na jinou vysokou 

školu, ale zanechala jsem ji sama (5x). Ostatní odpovědi nebyly zvoleny. 

Ve 3. ročníku nastoupilo 38 (73,1 %) studentů na VŠ přímo po absolvování SŠ,  

14 (26,9 %) studentů ihned po absolvování SŠ na VŠ nenastoupilo. Studenti, kteří 

označili možnost Ne, volili další odpovědi. 9 (17,3 %) studentů nastoupilo na jinou VŠ  

(neúspěšně), 1 (1,9 %) student nastoupil do nemocnice, jako zdravotnický asistent  

a 1 (1,9 %) student nastoupil do jiné práce, 3 (5,8 %) studenti zvolili odpověď jiné  

a to: Neudělala jsem na poprvé maturitu a na UJEPu neproběhlo druhé přijímací kolo; 

Studium ročního kurzu anglického jazyka; Nevěřila jsem, že mám na to, vystudovat 

vysokou školu, nebyla motivace. Také mě nenapadlo, že budu mít problém se střední 
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školou najít práci, nevydělám si ani na nájem apod. Důvodů je víc. Ostatní odpovědi 

nebyly zvoleny. 

 

 

Graf č. 6 Přímý přechod studentů ze SŠ na VŠ 

 

 

Graf č. 6a Přímý přechod studentů ze SŠ na VŠ 
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Analýza dotazníkové položky č. 7: Důvod studia v prezenční formě. 

Tabulka č. 7 Důvod studia v prezenční formě 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Nechtěl/a jsem čekat na splnění 2-3 let praxe 

pro kombinovanou formu
5 10,4% 7 13,5%

Vzhledem k mému předešlému vzdělání není 

možné studovat kombinovanou formu
11 22,9% 16 30,8%

Chtěl/a jsem ještě studovat denní 

formou studia
31 64,6% 29 55,8%

Jiné 1 2,1% 0 0,0%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku chtělo ještě studovat denní formu studia 31 (64,6 %) studentů,  

11 (22,9 %) studentů nemohli vzhledem k předešlému vzdělání studovat kombinovanou 

formu, 5 (10,4 %) studentů nechtělo čekat na splnění 2-3 let praxe pro kombinovanou 

formu a 1 (2,1 %) student zvolil možnost odpovědi jiné, a to: Nepřemýšlela jsem o jiné 

možnosti. 

Ve 3. ročníku chtělo ještě studovat denní formu studia 29 (55,8 %) studentů,  

16 (30,8 %) studentů nemohli vzhledem k předešlému vzdělání studovat kombinovanou 

formu a 7 (13,5 %) studentů nechtělo čekat na splnění 2-3 let praxe pro kombinovanou 

formu. Možnost odpovědi jiné nebyla zvolena. 

 

Graf č. 7 Důvod studia v prezenční formě 
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Analýza dotazníkové položky č. 8: Období volby povolání všeobecné sestry. 

Tabulka č. 8 Období volby povolání všeobecné sestry 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

V dětství 5 10,4% 5 9,6%

Na základní škole 24 50,0% 29 55,8%

Na střední škole 11 22,9% 10 19,2%

Nevím 7 14,6% 1 1,9%

Jindy 1 2,1% 7 13,5%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku se pro povolání všeobecné sestry rozhodlo na základní škole  

24 (50,0 %) studentů, 11 (22,9 %) studentů se rozhodlo na střední škole, 7 (14,6 %) 

studentů neví, kdy se pro povolání všeobecné sestry rozhodlo, 5 (10,4 %) studentů  

se rozhodlo v dětství a 1 (2,1 %) student uvedl možnost jindy, a to: Mým snem byla 

medicína, která nevyšla. 

Ve 3. ročníku se pro povolání všeobecné sestry rozhodlo na základní škole  

29 (55,8 %) studentů, 10 (19,2 %) studentů se rozhodlo na střední škole, 7 (13,5 %) 

studentů uvedlo možnost jindy, a to: V době podání přihlášky na VŠ; Po neúspěšném 

absolvování zkoušek na medicínu; Rozhodla jsem se ve 32 letech. Spíše bych řekla,  

že jsem se rozhodla pro obor než pro "povolání"; Po ukončení předchozí VŠ; Po praxi 

na této škole; Po absolvování SŠ (na předešlé VŠ); Když jsem se nedostala na medicínu. 

5 (9,6 %) studentů se rozhodlo v dětství a 1 (1,9 %) student neví, kdy se pro povolání 

všeobecné sestry rozhodl. 
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Graf č. 8 Období volby povolání všeobecné sestry 

 

Analýza dotazníkové položky č. 9: Motivace studentů k výběru povolání všeobecné 

sestry. 

Tabulka č. 9 Motivace studentů k výběru povolání všeobecné sestry 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Prestiž povolání 12 19,4% 6 9,5%

Touha pomáhat lidem 40 64,5% 41 65,1%

Přání rodiny 4 6,5% 5 7,9%

Ovlivnění přáteli 3 4,8% 3 4,8%

Jiné 3 4,8% 8 12,7%

Celkem 62 100,0% 63 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V této otázce mohli studenti označit více odpovědí.  

V 1. ročníku motivovala 40 (64,5 %) studentů touha pomáhat lidem,  

12 (19,4 %) studentů motivovala prestiž povolání, 4 (6,5 %) studenty motivovalo přání 

rodiny, 3 (4,8 %) studenty ovlivnili v motivaci přátelé a stejný počet 3 (4,8 %) studenti 

zvolili možnost jiné a to: Toto povolání mi přijde krásné a užitečné; Pomáhat lidem  

a učit ve škole; Nevím. 
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Ve 3. ročníku motivovala 41 (65,1 %) studentů touha pomáhat lidem,  

8 (12,7 %) studentů zvolilo možnost jiné a to: Znouzectnost; Medicínský obor; Chtěla 

jsem to zkusit a následně mě to oslovilo a začalo bavit; Chtěla jsem si něco dokázat. 

Domnívám se, že pomáhat lidem chci, ale nejsem úplně ten typ,  

co by se "sebeobětoval". Všechno má své hranice; Zájem o medicínu a zdravotnictví; 

Ženský kolektiv; Nemožnost pomáhat jako lékařka; Adrenalin, 6 (9,5 %) studentů 

motivovala prestiž povolání, 5 (7,9 %) studentů motivovalo přání rodiny a 3 (4,8 %) 

studenty ovlivnili v motivaci přátelé. 

 

 

Graf č. 9 Motivace studentů k výběru povolání všeobecné sestry 
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Analýza dotazníkové položky č. 10: Důvod výběru VŠ pro studium oboru Všeobecná 

sestra. 

Tabulka č. 10 Důvod výběru VŠ pro studium oboru Všeobecná sestra 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Prohloubení teoretických 

znalostí
13 19,1% 20 25,3%

Přání rodiny 7 10,3% 1 1,3%

Ovlivnění přáteli 2 2,9% 1 1,3%

Ovlivnění studiem na střední 

zdravotnické škole
11 16,2% 11 13,9%

Získání vysokoškolského titulu 28 41,2% 35 44,3%

Jiné 7 10,3% 11 13,9%

Celkem 68 100,0% 79 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V této otázce mohli studenti označit více odpovědí. 

V 1. ročníku 28 (41,2 %) studentů ovlivnilo získání vysokoškolského titulu, 

13 (19,1 %) studentů si zvolilo vysokou školu z důvodu prohloubení teoretických 

znalostí, 11 (16,2 %) bylo ovlivněno studiem na střední zdravotnické škole, 7 (10,3 %) 

studentů si pro studium zvolilo vysokou školu kvůli přání rodiny, další 7 (10,3 %) 

studentů zvolilo možnost odpovědi jiné a to: Studovala jsem na gymnáziu, nemám 

dostatečné znalosti pro vykonání této práce; Bez VŠ, popřípadě VOŠ dnes nelze 

pracovat jako všeobecná sestra; Kvůli tomu, že střední škola nestačila k povolání 

všeobecné sestry; Zaujala mě, líbila se mi lokalita; Nedostala jsem se na školu, kam 

jsem chtěla; Protože to jinak nejde; Protože po střední zdravotnické škole už nejsme 

všeobecné sestry., a 2 (2,9 %) studenti byli ovlivnění přáteli. 

Ve 3. ročníku 35 (44,3 %) studentů ovlivnilo získání vysokoškolského titulu, 

20 (25,3 %) studentů si zvolilo vysokou školu z důvodu prohloubení teoretických 

znalostí, 11 (13,9 %) studentů si pro studium zvolilo vysokou školu kvůli přání rodiny, 

další 11 (13,9 %) studentů zvolilo možnost odpovědi jiné a to: Lepší uplatnění na trhu 
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práce; náhrada za neúspěšné zvládnutí zkoušek na medicínu; Abych byla opravdu 

zdravotní sestra a ne pouze zdravotnický asistent; K práci sestry je VŠ vzdělání nutné 

(ze SŠ je možno získat pouze statut zdr. asistenta); Nebyla jiná možnost; Zdravotnický 

asistent děla v nemocnici sanitáře; Bez titulu nemohu provádět Povolání všeobecné 

sestry; Touha něco se naučit, rozšířit si obzory, pokročit někam; Získání teoretických 

znalostí a praktických zkušeností Jediná možnost jak vykonávat toto povolání po lyceu; 

Snížené kompetence u zdravotnických asistentů oproti vysokoškolskému vzdělání; 

Maturitu už jsem měla, ale zaměření ne, a 1 (1,3 %) student byl ovlivněn přáteli 

 

 

Graf č. 10 Důvod výběru VŠ pro studium oboru Všeobecná sestra 
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Analýza dotazníkové položky č. 11: Důvod upřednostnění VŠ před VOŠ. 

Tabulka č. 11 Důvod upřednostnění VŠ před VOŠ 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Chci získat vysokoškolský titul 27 38,6% 23 34,3%

Chtěl/a bych pokračovat 18 25,7% 20 29,9%

Chtěl/a jsem studovat na 

vysoké škole
21 30,0% 21 31,3%

Jiné 4 5,7% 3 4,5%

Celkem 70 100,0% 67 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V této otázce mohli studenti označit více odpovědí. 

V 1. ročníku 27 (38,6 %) studentů upřednostnilo VŠ z důvodu získání vysokoškolského 

titulu, 21 (30,0 %) studentů chtělo studovat na vysoké škole,  

18 (25,7 %) studentů z důvodu možnosti pokračovat v magisterském programu  

a 4 (5,7 %) studenti zvolili možnost odpovědí jiné a to: Nevzali mě na vyšší odbornou 

školu zdravotnickou; Stejná doba studia, ale vyšší kompetence v zaměstnání; Na SZŠ 

mi bylo doporučeno, ať si raději udělám Bc. než DiS.; Studium bez poplatků za semestr. 

Ve 3. ročníku 23 (34,3 %) studentů upřednostnilo VŠ z důvodu získání 

vysokoškolského titulu, 21 (31,3 %) studentů chtělo studovat na vysoké škole,  

20 (29,9 %) studentů z důvodu možnosti pokračovat v magisterském programu  

a 3 (4,5 %) studenti zvolili možnost odpovědí jiné a to: Strach, že VOŠ tituly postupně 

zruší a budu zpátky na 0; Vzali mě jen na VŠ, hlasila jsem se na obě a bylo mi jedno, 

kam půjdu; Je lepší mít Bc. než Dis. 
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Graf č. 11 Důvod upřednostnění VŠ před VOŠ 

 

Analýza dotazníkové položky č. 12 – Dostatek informací o vzdělávání sester před 

nástupem ke studiu. 

Tabulka č. 12 Dostatek informací o vzdělávání sester před nástupem ke studiu 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Ano 6 12,5% 8 15,4%

Ne 17 35,4% 27 51,9%

Částečně 25 52,1% 17 32,7%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V této otázce mohli studenti označit více odpovědí. 

V 1. ročníku 25 (52,1 %) studentů mělo před nástupem ke studiu částečné informace  

o možnostech současného systému vzdělávání sester, 17 (35,4 %) studentů nemělo 

dostatek informací a 6 (12,5 %) studentů mělo dostatek informací. 

Ve 3. ročníku 27 (52,1 %) studentů před nástupem ke studiu nemělo dostatek informací 

o možnostech současného systému vzdělávání sester, 17 (32,7 %) studentů mělo 

částečné informace a 8 (15,4 %) studentů mělo dostatek informací. 
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Graf č. 12 Dostatek informací o vzdělávání sester před nástupem ke studiu 

 

Analýza dotazníkové položky č. 13: Volba informační brožury o současném systému 

vzdělávání v ČR. 

Tabulka č. 13 Volba informační brožury o současném systému vzdělávání v ČR 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Ano 44 91,7% 49 94,2%

Ne 4 8,3% 3 5,8%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku 44 (91,7 %) studentů by uvítalo informační brožuru o možnostech 

současného vzdělávání sester a 4 (8,3 %) studentů o brožuru zájem nemají. 

Ve 3. ročníku 49 (94,2 %) studentů by uvítalo informační brožuru o možnostech 

současného vzdělávání sester a 3 (5,8 %) studenti o brožuru zájem nemají. 
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Graf č. 13 Volba informační brožury o současném systému vzdělávání v ČR 

 

Analýza dotazníkové položky č. 14: Splněná očekávání studentů od bakalářského 

studia oboru Všeobecná sestra. 

Tabulka č. 14 Splněná očekávání studentů od bakalářského studia oboru Všeobecná 

sestra 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Ano 19 39,6% 23 44,2%

Ne 10 20,8% 21 40,4%

Nepřemýšlel/a jsem o tom 19 39,6% 8 15,4%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku 19 (39,6 %) studentů uvedlo, že obsah studia splnil jejich očekávání, 

stejný počet studentů 19 (39,6 %) o splnění očekávání nepřemýšlelo  

a 10 (20,8 %) studentů uvedlo, že obsah studia jejich očekávání nesplnil, někteří 

studenti uvedli důvody a to: Teorii se musíme naučit sami v rámci samostudia, protože 

na to ve škole nezbývá čas; Učíme se věci, které v praxi tolik nevyužijeme, chtěla bych 

se více učit o praktických věcech; Některé předměty mi připadají nedostatečně kvalitně 

vyučovány; Sama nevím. 

Ve 3. ročníku 23 (44,2 %) studentů uvedlo, že obsah studia splnil jejich očekávání,  

21 (40,4 %) o splnění očekávání nepřemýšlelo a 8 (15,4 %) studentů uvedlo, že obsah 
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studia jejich očekávání nesplnil, někteří studenti uvedli důvody a to: Částečně splnil, 

částečně ale také zklamal; Na VS je hodně praxe a tim zbývá málo času na teorii.  

Na praxi chodíme sami, takže se musíme spokojit s tim, co nás naučí sestry z oddělení; 

Věnováno bylo spíše lékařské problematice, než-li sesterské; Mnoho doktorského,  

než sesterského. 

 

 

Graf č. 14 Splněná očekávání studentů od bakalářského studia oboru Všeobecná sestra 
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Analýza dotazníkové položky č. 15: Očekávání studentů od titulu bakalář. 

Tabulka č. 15 Očekávání studentů od titulu bakalář 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Platové ohodnocení 28 27,2% 24 20,9%

Získání prestiže 8 7,8% 9 7,8%

Prohloubení teoretických 

znalostí
19 18,4% 20 17,4%

Možnost profesního růstu 24 23,3% 29 25,2%

Možnost jít dál studovat 

magisterský obor
24 23,3% 28 24,3%

Jiné 0 0,0% 5 4,3%

Celkem 103 100,0% 115 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V této otázce mohli studenti označit více odpovědí. 

V 1. ročníku 28 (27,2 %) studentů očekává od získání titulu bakalář příslušné platové 

ohodnocení, 24 (23,3 %) studentů zvolilo možnost jít dál studovat magisterský obor  

a stejný počet studentů 24 (23,3 %) očekává možnost profesního růstu, 19 (18,4 %) 

studentů očekává prohloubení teoretických znalostí, 8 (7,8 %) studentů očekává získání 

prestiže. Možnost odpovědi jiné si nikdo nezvolil. 

Ve 3. ročníku 29 (25,2 %) studentů očekává od získání titulu bakalář možnost 

profesního růstu, 28 (24,3 %) studentů zvolilo možnost jít dál studovat magisterský 

obor, 24 (20,9 %) studentů očekává příslušné platové ohodnocení, 20 (17,4 %) studentů 

očekává prohloubení teoretických znalostí, 9 (7,8 %) studentů očekává získání prestiže 

a 5 (4,3 %) studentů zvolilo možnost jiné a to: Možnost pracovat bez odborného 

dohledu; Nic. Jenom to, že budu všeobecná sestra a budu moct pracovat bez dohledu; 

Lepší možnost získat zaměstnání; Možnost pracovat samostatně; Možnost pracovat  

bez dohledu. 
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Graf č. 15 Očekávání studentů od titulu bakalář 

 

Analýza dotazníkové položky č. 16: Postup na navazující magisterské studium. 

Tabulka č. 16 Postup na navazující magisterské studium 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Ano 22 45,8% 26 50,0%

Ne 6 12,5% 3 5,8%

Zatím ne 20 41,7% 23 44,2%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

V 1. ročníku by chtělo pokračovat na navazující magisterské studium 

22 (45,8 %) studentů, 20 (41,7 %) studentů zatím ne a 6 (12,5 %) studentů nechce 

pokračovat. 

Ve 3. ročníku by chtělo pokračovat na navazující magisterské studium 

26 (50,0 %) studentů, 23 (44,2 %) studentů zatím ne a 3 (5,8 %) studentů nechce 

pokračovat. 
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Graf č. 16 Postup na navazující magisterské studium 

 

Analýza dotazníkové položky č. 17: Typ osobnosti studentů. 

Tabulka č. 17 Typ osobnosti studentů 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní

četnost četnost četnost četnost

Introvert 19 39,6% 18 34,6%

Extrovert 29 60,4% 34 65,4%

Celkem 48 100,0% 52 100,0%

1. ročník 3. ročník

 

 

V 1. ročníku se 29 (60,4 %) studentů zařadilo do typu osobnosti Extrovert  

a 19 (39,6 %) studentů se zařadilo do typu osobnosti Introvert. 

Ve 3. ročníku 34 (65,4 %) studentů zařadilo do typu osobnosti Extrovert  

a 18 (34,6 %) studentů se zařadilo do typu osobnosti Introvert. 

 

Graf č. 17 Typ osobnosti studentů 
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3.4.1 Statistické testování a analýza hypotéz 

 

Ke stanoveným cílům 2 a 3 jsme vytvořili výzkumné otázky, které jsme pro statistické 

testování přeformulovali na hypotézy. Pro testování jsme použili Chí-test o nezávislosti 

v kontingenčních tabulkách (test o nezávislosti kategoriálních znaků). Stanovili jsme 

stupeň volnosti p = 0,05. V otázce č. 3 z dotazníku jsme pro větší přehlednost rozdělili 

střední školy do dvou skupin, se zdravotnickým zaměřením a bez zdravotnického 

zaměření. V otázce č. 10 z dotazníku jsme sloučili odpověď přání rodiny a ovlivnění 

přáteli do jedné proměnné. Výsledky statistického testování jsme uvedli 

v kontingenčních tabulkách a vyjádřili je v absolutní četnosti a v relativní četnosti 

uvedené v procentech, zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Pro potřebu statistického 

testování jsme museli formulovat hypotézu nulovou a alternativní. 

 

 

Ověřování hypotézy č. 1 

Hypotéza č. 1: Mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v motivaci ke studiu 

vysokoškolského studia oboru Všeobecná sestra. 

Z dotazníku jsme použili otázky č. 5 a 10. 

 

H0 Mezi 1. a 3. ročníkem neexistuje rozdíl v motivaci ke studiu vysokoškolského 

studia oboru Všeobecná sestra. 

HA Mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v motivaci ke studiu vysokoškolského 

studia oboru Všeobecná sestra. 
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Tabulka č. 18 Statistické testování vztahu mezi ročníkem studia a důvodem výběru 

vysoké školy pro studium všeobecné sestry 

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Prohloubení teoretických znalostí 13 13,0 % 20 20,0 %

Přání rodiny a ovlivnění přáteli 8 8,0 % 1 1,0 %

Ovlivnění studiem na SZŠ 8 8,0 % 5 5,0 %

Získání vysokoškolského titulu 13 13,0 % 20 20,0 %

Jiné 6 6,0 % 6 6,0 %

Celkem 48 48,0 % 52 52,0 %

1. ročník 3. ročník

 

 

Tabulka č. 18a Statistické testování vztahu mezi ročníkem studia a důvodem výběru 

vysoké školy pro studium všeobecné sestry 

Chí-test k (stupeň volnosti) p (statistická významnost)

8,961 4 0,0621  

 

Jelikož je hodnota p větší než 0,05 (0,0621 > 0,05), můžeme tvrdit, že ročník studia  

a motivace studentů ke studiu, zda se mezi ročníky liší, jsou nezávislé proměnné  

na 95,0% hladině spolehlivosti. 

 

Shrnutí výsledků testované hypotézy č. 1: 

Hypotézu H0 potvrzujeme a hypotézu Ha nepotvrzujeme, z toho vyplívá, že stanovená 

hypotéza č. 1 na 95,0% hladině spolehlivosti nebyla potvrzena. 

Mezi 1. a 3. ročníkem neexistuje rozdíl v motivaci ke studiu vysokoškolského 

studia oboru Všeobecná sestra. 
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Ověřování hypotézy č. 2 

Hypotéza č. 2: Mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v představách o získání titulu 

bakalář v oboru Všeobecná sestra. 

Z dotazníku jsme použili otázky č. 5 a 15. 

 

H0 Mezi 1. a 3. ročníkem neexistuje rozdíl v představách o získání titulu bakalář 

v oboru Všeobecná sestra. 

HA Mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v představách o získání titulu bakalář v oboru 

Všeobecná sestra. 

 

Tabulka č. 19 Statistické testování vztahu mezi ročníkem studia a představami o získání 

titulu bakalář 

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Platové ohodnocení 28 28,0 % 24 24,0 %

Získání prestiže 1 1,0 % 2 2,0 %

Prohloubení teoretických znalostí 7 7,0 % 9 9,0 %

Možnost profesního růstu 9 9,0 % 7 7,0 %

Možnost jít dál studovat magisterský obor 3 3,0 % 5 5,0 %

Jiné 0 0,0 % 5 5,0 %

Celkem 48 48,0 % 52 52,0 %

1. ročník 3. ročník
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Tabulka č. 19a Statistické testování vztahu mezi ročníkem studia a představami  

o získání titulu bakalář 

Chí-test k (stupeň volnosti) p (statistická významnost)

6,491 5 0,2613  

 

Jelikož je hodnota p větší než 0,05 (0,2613 > 0,05), můžeme tvrdit, že představy  

o získání titulu bakalář a ročník studia, zda se mezi ročníky liší, jsou nezávislé 

proměnné na 95,0% hladině spolehlivosti. 

 

Shrnutí výsledků testované hypotézy č. 2: 

Hypotézu H0 potvrzujeme a hypotézu Ha nepotvrzujeme, z toho vyplívá, že stanovená 

hypotéza č. 2 na 95,0% hladině spolehlivosti nebyla potvrzena. 

Mezi 1. a 3. ročníkem neexistuje rozdíl v představách o získání titulu bakalář 

v oboru Všeobecná sestra. 

 

 

3.4.2 Ověřování a analýza výzkumných předpokladů 

 

K 1. a 3. cíli jsme vytvořili výzkumné předpoklady z důvodu rozdílného počtu studentů 

ve výzkumném vzorku. Jedná se o porovnání dvou skupin studentů. První skupinou jsou 

studenti s absolvovanou střední školou se zdravotnickým zaměřením, kterých bylo  

ve výzkumném vzorku 75 (75 %), a druhou skupinu tvoří studenti ze střední školy  

bez zdravotnického zaměření v počtu 25 (25 %). Z tohoto důvodu nebylo možné 

statistické testování pomocí Chí-testu o nezávislosti. Výsledky ověřování výzkumných 

předpokladů jsme zpracovali v kontingenčních tabulkách a vyjádřili je v absolutní 

četnosti a v relativní četnosti uvedené v procentech, zaokrouhlené na jedno desetinné 

místo. 
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Ověřování Předpokladu č. 1 

Předpoklad č. 1: Předpokládám, že v motivaci ke studiu vysokoškolského oboru 

Všeobecná sestra existuje mezi studenty rozdíl v závislosti na zaměření 

absolvované střední školy  

Z dotazníku jsme použili otázky č. 3 a 10. 

 

Tabulka č. 20 Ověřování vztahu mezi zaměřením absolvované střední školy a důvodem 

výběru vysoké školy pro studium všeobecné sestry 

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Prohloubení teoretických znalostí 23 23,0 % 10 10,0 %

Přání rodiny a ovlivnění přáteli 6 6,0 % 3 3,0 %

Ovlivnění studiem na SZŠ 13 13,0 % 0 0,0 %

Získání vysokoškolského titulu 25 25,0 % 8 8,0 %

Jiné 8 8,0 % 4 4,0 %

Celkem 75 75,0 % 25 25,0 %

Zdravotnické Gymnázium a jiné

Zaměření absolvované střední školy

 

 

Shrnutí výsledků předpokladu č. 1: 

Přestože je vzorek porovnávaných skupin rozdílný, je jasně patrné, že nejčastějším 

důvodem pro výběr vysoké školy oboru Všeobecná sestra bylo získání 

vysokoškolského titulu a prohloubení teoretických znalostí jak u studentů 

s absolvovanou školou se zdravotnickým zaměřením, tak i u studentů s absolvovanou 

školou bez zdravotnického zaměření. Můžeme tedy tvrdit, že studenti si ke studiu oboru 

Všeobecná sestra vybrali vysokou školu ze stejných důvodů bez závislosti  

na absolvované střední škole. 

Motivace ke studiu vysokoškolského oboru Všeobecná sestra není u studentů 

ovlivněna zaměřením předešlé střední školy. Výzkumný předpoklad není 

v souladu s naším tvrzením. 
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Ověřování předpokladu č. 2 

Předpoklad č. 2: Předpokládám, že v představách o získání titulu bakalář v oboru 

Všeobecná sestra existuje mezi studenty rozdíl v závislosti na zaměření 

absolvované střední školy. 

Použili jsme otázky č. 3 a 15. 

 

Tabulka č. 21 Ověřování vztahu mezi zaměřením absolvované střední školy  

a očekáváním o získání titulu bakalář 

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

Platové ohodnocení 43 43,0 % 9 9,0 %

Získání prestiže 2 2,0 % 1 1,0 %

Prohloubení teoretických znalostí 11 11,0 % 5 5,0 %

Možnost profesního růstu 8 8,0 % 8 8,0 %

Možnost jít dál studovat magisterský obor 6 6,0 % 2 2,0 %

Jiné 5 5,0 % 0 0,0 %

Celkem 75 75,0 % 25 25,0 %

Zaměření absolvované střední školy

Zdravotnické Gymnázium a jiné

 

 

Shrnutí výsledků předpokladu č. 2: 

Přestože je vzorek porovnávaných skupin rozdílný, je jasně patrné, že v největším počtu 

studenti od získání titulu bakalář v oboru Všeobecná sestra očekávají platové 

ohodnocení a to jak studenti s absolvovanou školou se zdravotnickým zaměřením,  

tak i studenti s absolvovanou školou bez zdravotnického zaměření. Můžeme tedy tvrdit, 

že studenti mají od získání titulu bakalář stejná očekávání bez závislosti na absolvované 

střední škole. 

Představy o získání titulu bakalář se u studentů oboru Všeobecná sestra neliší 

podle zaměření absolvované střední školy. Výzkumný předpoklad není v souladu 

s naším tvrzením. 



 53 

4 Diskuze 

 

Záměrem práce bylo zjistit, jak studenti 1. a 3. ročníků bakalářského studijního oboru 

Všeobecná sestra, prezenční formy, pohlížejí na vysokoškolské vzdělávání sester. Proč 

se rozhodli právě pro takovou formu studia, co očekávají od získání titulu bakalář 

 a zda ví, jak funguje současný systém vzdělávání sester v ČR. Pro dostatečný počet 

respondentů jsme dotazníkové šetření uskutečnili na třech univerzitách,  

a to na Technické univerzitě v Liberci, na Západočeské univerzitě v Plzni  

a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Celkem se výzkumu zúčastnilo  

48 (48,0 %) studentů 1. ročníku a 52 (52,0 %) studentů 3. ročníku bakalářského 

studijního oboru Všeobecná sestra, prezenční formy. (viz tabulka č. 5) Pro získání 

výsledků výzkumného šetření jsme si stanovili tři cíle, které jsme ověřili pomocí 

hypotéz a výzkumných předpokladů. 

Stanovením prvního cíle jsme zjišťovali, co ovlivnilo studenty 1. a 3. ročníků 

bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, prezenční formy, při výběru studia pod 

podmínkou, že tito studenti absolvovali střední školu se zdravotnickým zaměřením. 

Druhým cílem jsme naopak zjišťovali, co ovlivnilo studenty 1. a 3. ročníků 

bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, prezenční formy, při výběru studia pod 

podmínkou, že tito studenti absolvovali střední školu bez zdravotnického zaměření. 

Z dotazníku byly pro oba cíle použity otázky č. 3, 5, 7, 8, 9, 10. Z dotazníkového šetření 

jsme zjistili, že studentů, kteří absolvovali střední školu bez zdravotnického zaměření, 

bylo ve výzkumném vzorku 13 (27,1 %) v 1. ročníku a 9 (17,3 %) ve 3. ročníku 

z gymnázia. V 1. ročníku byl 1 (2,1 %) student a ve 3. ročníku 2 (3,8 %) studenti 

z jiných středních škol a to: SOŠ sociální péče, obchodní akademie, rodinné školy. 

Naopak studentů, kteří absolvovali střední školu se zdravotnickým zaměřením (SZŠ  

a zdravotnické lyceum) bylo v 1. ročníku 34 (70, 8 %) a ve 3. ročníku 41 (78,8 %).  

(viz tabulka č. 3) Ve výzkumném vzorku je tedy výrazně méně studentů s absolvovanou 

školou bez zdravotnického zaměření. Z vlastní zkušenosti studentky 3. ročníku 

bakalářského studia oboru Všeobecná sestra, prezenční formy, mohu tvrdit, že rozdíly 

mezi studenty s absolvovanou školou bez zdravotnického zaměření a se zdravotnickým 

zaměřením během 1. ročníku nebo 2. ročníku vymizí. 

Zajímavým zjištěním, na které jsme přišli pomocí otázky č. 9 bylo, že více než  

60 % studentů motivovala k povolání všeobecné sestry touha pomáhat lidem a tuto 

možnost zvolilo 40 (64,5 %) studentů 1. ročníku a 41 (65,1 %) studentů 3. ročníku. 
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Studenti měli v této otázce možnost i volné odpovědi. Uvedli např.: „Toto povolání mi 

přijde krásné a užitečné.“ „Chtěla jsem to zkusit a následně mě to oslovilo a začalo 

bavit.“ “Pomáhat lidem a učit ve škole“ a zajímavým důvodem byla i odpověď „Ženský 

kolektiv.“ (viz tabulka č. 9) Předpokládáme, že studenti, kteří zvolili možnost odpovědi 

touha pomáhat lidem, mají sociální předpoklady k výkonu povolání všeobecné sestry, 

jak ve své knize Managament ošetřovatelství uvádí PhDr. Plevová. Osobností sestry  

se zabývali podrobněji v 70. letech, kdy byl sestaven psychologický profesiogram, který 

představuje specifický popis osobnostních předpokladů všeobecné sestry. (Plevová 

2012). Osobnost sestry je pro výkon takto fyzicky i psychicky náročného povolání 

podstatná. Studenti by si už při nástupu ke studiu měli ujasnit, zda mají předpoklady 

povolání všeobecné sestry vykonávat. Jelikož se odpovědi studentů 1. a 3. ročníku, 

v otázce č. 9 – o motivaci k výběru povolání všeobecné sestry - příliš neodlišovali, 

můžeme tvrdit, že studenti v tomto výzkumném vzorku mají jasnou představu  

o povolání všeobecné sestry a ani během praxe motivaci k výkonu povolání neztrácejí. 

Z dotazníkového šetření jsme pomocí otázky č. 10 zjišťovali rozdílnost důvodů  

k výběru vysoké školy pro studium všeobecné sestry mezi 1. a 3. ročníkem studia. 

Zjistili jsme, že pouze 11 (16,2 %) studentů 1. ročníku a 11 (13,9 %) studentů 3. ročníku 

bylo ovlivněno absolvováním střední zdravotnické školy a pro více než 40 % studentů 

bylo důvodem získání vysokoškolského titulu a to konkrétně pro 28 (41,2 %) studentů 

1. ročníku a 35 (44,3 %) studentů 3. ročníku. (viz tabulka č. 10). Pro porovnání našich 

výsledků jsme využili výsledky diplomové práce paní Bc. Jelenecké, z Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích na téma Motivace studentů k studiu na SZŠ  

a bakalářskému studiu. V diplomové práci byla zjišťována motivace k bakalářskému 

studiu všeobecné sestry u studentů 4. ročníku na SZŠ. Bc. Jelenecká měla  

ve výzkumném vzorku 100 studentů ze 4. ročníku SZŠ. V uvedené práci  

se z dotazníkového šetření ukázalo, že zájem o vysokoškolské studium není závislý  

na zkušenostech získaných během studia na SZŠ. 67 (67 %) studentů 4. ročníku SZŠ 

v dotazníku uvedlo, že chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole v programu 

Ošetřovatelství. Tito studenti dále v dotazníku odpovídali na otázku, co je motivuje 

k dalšímu studiu. 49 (49 %) studentů odpovědělo, že chtějí dosáhnout kvalifikace 

všeobecné sestry, 46 (46%) studentů se chce dále vzdělávat, 15 (15 %) studentů uvedlo, 

že nechtějí jít pracovat, přáním rodičů bylo ovlivněno 13 (13 %) studentů, 11 (11 %) 

studentů bylo motivováno zkušenostmi během praktické výuky na SZŠ a 3 (3 %) 

studenti uvedli, že jdou studovat s kamarády. Z následného statistického testování  
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Bc. Jelenecké vyplynulo, že zájem o vysokoškolské studium díky praxi na SZŠ  

má pouze 11 (11 %) studentů. Závěrem proto uvedla, že se studenti na SZŠ hlásí  

již s úmyslem získat kvalifikaci všeobecné sestry na VOŠ nebo VŠ. (Jelenecká, 2013) 

Z tohoto porovnání výsledků výzkumů usuzujeme, že studenti, kteří studují 

v bakalářském oboru Všeobecná sestra, v prezenční formě studia, jsou již pevně 

rozhodnuti povolání všeobecné sestry vykonávat a studiem na vysoké škole chtějí získat 

příslušný titul, který jim výkon povolání umožní. Jelikož studenti ve 4. ročníku na SZŠ 

jsou podle výzkumu Bc. Jelenecké ke studiu všeobecné sestry na vysoké škole 

motivování podobnými faktory jako studenti 1. a 3. ročníku bakalářského studia, 

prezenční formy. Hlavním zjištěním pro nás bylo, že pro motivaci ke studiu všeobecné 

sestry na vysoké škole není podmiňujícím faktorem studium SZŠ. Můžeme soudit,  

že záleží spíše na období, kdy se studenti pro povolání všeobecné sestry rozhodnou. Pro 

povolání všeobecné sestry mohou získat motivaci v době, kdy už studují jinou střední 

školu, a tak je pro ně jedinou možností nastoupit ke studiu oboru Všeobecná sestra  

až po absolvování střední školy. 

Právě motivací ke studiu vysokoškolského oboru Všeobecná sestra jsme se zabývali  

ve výzkumném předpokladu č. 1, kde jsme ověřovali rozdílnost odpovědí na otázku  

č. 10 mezi studenty s absolvovanou školou se zdravotnickým zaměřením a studenty 

s absolvovanou školou bez zdravotnického zaměření. Z výsledků vyplynulo,  

že motivace ke studiu vysokoškolského oboru Všeobecná sestra není u studentů 

ovlivněna zaměřením absolvované střední školy. Výsledek výzkumného předpokladu 

nebyl v souladu s naším tvrzením. Přestože byl vzorek porovnávaných skupin rozdílný, 

zjistili jsme, že nejčastějším důvodem pro výběr vysoké školy oboru Všeobecná sestra 

bylo získání vysokoškolského titulu a prohloubení teoretických znalostí jak u studentů 

s absolvovanou školou se zdravotnickým zaměřením, tak i u studentů s absolvovanou 

školou bez zdravotnického zaměření. Můžeme tedy tvrdit, že studenti si ke studiu oboru 

Všeobecná sestra vybrali vysokou školu ze stejných důvodů, bez závislosti  

na absolvované střední škole. Studiem na SZŠ mohla být samozřejmě ovlivněna pouze 

skupina studentů, která absolvovala střední školu se zdravotnickým zaměřením. 

Nejméně studentů bylo v obou případech ovlivněno přáteli a rodinou. Někteří studenti 

využili možnosti volné odpovědi, kde převážně uváděli, že SZŠ dnes nestačí k výkonu 

povolání všeobecné sestry, že je nutné pro výkon tohoto povolání vystudovat VOŠ nebo 

VŠ, že musíte mít titul a jako zdravotnický asistent děláte v nemocnici sanitáře, nebo  

že již maturitu měli, ale zaměření ne. (viz tabulka č. 20) 



 56 

V hypotéze č. 1 jsme se zabývali právě tím, zda se mění motivace ke studiu mezi  

1. a 3. ročníkem. Testovali jsme statistický vztah mezi otázkou č. 5 a 10. Jelikož nebylo 

pro výzkum možné sledovat stejné studenty celé 3 roky studia, porovnali jsme odpovědi 

mezi studenty 1. a 3. ročníků. Z výsledků statistického testování vyplynulo, že motivace 

ke studiu vysokoškolského studia oboru Všeobecná sestra se mezi 1. a 3. ročníkem 

nemění, čímž se naše hypotéza nepotvrdila. Z výsledků hypotézy usuzujeme, že studenti 

jsou i během studia stále motivováni povolání všeobecné sestry vykonávat a jsou 

nakloněni i dalšímu vzdělávání v oboru. Pozitivem je, že i přes prodloužení doby studia, 

kterým je možné získat kvalifikaci všeobecné sestry, neztrácejí studenti touhu toto 

povolání vykonávat. Z dotazníkového šetření jsme dokonce zjistili, že 22 (45,8 %) 

studentů 1. ročníku a 26 (50,0 %) studentů 3. ročníku chce dále pokračovat 

v magisterském studiu. (viz tabulka č. 16) Můžeme tedy tvrdit, že studenti mají zájem 

dále se vzdělávat a po absolvování bakalářského studia pokračovat na magisterské 

studium. Docentka Mastiliaková ve své knize Úvod do ošetřovatelství uvádí,  

že základním kamenem pro motivaci ke studiu je správně vytyčený cíl, kterého chce 

student dosáhnout. Pro udržení hlavního cíle je důležité během studia stanovit záchytné 

menší cíle jako je např. na vysokých školách kreditní systém. Dosažením cíle by mělo 

 u studentů dojít ke zvýšení úrovně znalostí a dovedností. Dosažená úroveň v těchto 

oblastech je u absolventů oboru Všeobecná sestra hodnocena podle stanovených kritérií. 

(Mastiliaková 2005) Ochota všeobecných sester dále se vzdělávat, je přínosem pro 

české zdravotnictví a bylo by dobré tuto motivaci u studentů podporovat, protože právě 

zvyšování kvalifikace sester je klíčem ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče. 

Ve třetím cíli jsme se zabývali představami studentů 1. a 3. ročníku bakalářského 

studijního oboru Všeobecná sestra, prezenční formy studia, o získání titulu bakalář. 

Z dotazníku byly použity otázky č. 3, 5, 11, 14, 15, 16. Studentů jsme se ptali, z jakého 

důvodu upřednostnili studium všeobecné sestry na vysoké škole před studiem stejného 

oboru na vyšší škole zdravotnické. Nejčastějším důvodem bylo získání 

vysokoškolského titulu, což uvedlo 27 (38,6 %) studentů 1. ročníku a 23 (34,3 %) 

studentů 3. ročníku. Dalším důvodem byla možnost pokračovat v magisterském studiu, 

nad kterým přemýšlí 18 (25,7 %) studentů 1. ročníku a 20 (29,9 %) studentů 3. ročníku. 

Zarážející byly volné odpovědi, které mohli studenti k této otázce vypsat.  

Např. odpověď: „Stejná doba studia, ale vyšší kompetence v zaměstnání.“ Je zřejmé,  

že student, který takto odpověděl, nemá dostatek informací o současném systému 

vzdělávání sester v ČR. Není rozdíl mezi získáním kvalifikace všeobecné sestry  
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na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zdravotnické, kompetence jsou stále stejné. 

V dalších odpovědích studenti uváděli, že je lepší mít Bc. než Dis. Nebo  

odpověď: „Strach, že voš tituly postupně zruší a budu zpátky na 0.“ (viz tabulka č. 11) 

Je pravda, že MZ ČR navrhovalo, aby se způsobilost k výkonu povolání všeobecné 

sestry získávala pouze bakalářským studiem na vysoké škole s platností od školního 

roku 2015/2016, jak je uvedeno v knize Zdravotnická povolání. (Brůha 2011) K této 

změně však prozatím nedošlo. 

Na zarážející výsledek jsme  přišli po vyhodnocení otázky č. 15, kde jsme zjistili,  

že studenti od získání titulku bakalář v oboru všeobecná sestra nejméně očekávají 

získání prestiže. Tuto možnost zvolilo pouze 8 (7,8 %) studentů 1. ročníku a 9 (7,8 %) 

studentů 3. ročníku. (viz tabulka č. 15) To je možné vysvětlit dvěma způsoby. Jedním 

z nich je, že studenti nepředpokládají získání prestiže díky titulu bakalář, ale naopak 

chtějí titul získat pro možnost profesního růstu nebo pro lepší platové ohodnocení. 

Neznamená to tedy, že získáním titulu se budou po nástupu do praxe, v ošetřovatelském 

týmu cítit nadřazeně. Z druhého pohledu je naopak smutné, že si studenti, kteří chtějí 

vykonávat povolání všeobecné sestry myslí, že nemá prestiž. Ve výzkumu bakalářské 

práce pana Kouteckého, z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na téma Motivace žáků 

středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole také více 

než polovina studentů uvedla, že povolání sestry nemá prestiž. Ve výzkumném vzorku 

bylo 130 (100 %) studentů 4. ročníku SZŠ, obor Zdravotnický asistent. Na otázku: 

„Myslíte si, že povolání všeobecné sestry je v dnešní době prestižním povoláním?“, 

odpovědělo 66 (55,7 %) studentů Ne. Otázka byla polootevřená a studenti mohli 

doplnit, proč si myslí, že tato profese nemá prestiž. Vybrané odpovědi studentů zněli 

takto: „Málo ohodnocené (záleží kde, ale většina zdravotnických zařízení takto 

funguje).“ „Špatné platové ohodnocení, nedoceněná práce.“ „V téhle zemi je tohle 

povolání nedoceněné“ „Chtějí zbytečně velké vzdělání, přitom znalosti z VŠ jsou stejné 

jako ze SŠ, namáhavá práce.“ (Koutecký 2013) Pokud mají studenti už při studiu  

na své budoucí povolání tento názor, jak se budou před veřejností prezentovat? 

Všeobecná sestra má důvod být na své povolání hrdá, jak ve své knize uvádí i profesor 

Křivohlaví, zvolíme-li si jednou povolání všeobecné sestry, je důležité věřit vysoké 

hodnotě této profese, jelikož právě my dáváme tomuto povolání hodnotu. (Křivohlaví 

2010) Právě očekávání studentů od získání titulu bakalář, jsme zkoumali pomocí 

hypotézy a výzkumného předpokladu. 
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Pro analýzu hypotézy č. 2 jsme testovali statistický vztah mezi otázkou č. 5 a 15.  

V  hypotéze jsme zkoumali, zda mezi 1. a 3. ročníkem existuje rozdíl v představách  

o získání titulu bakalář v oboru Všeobecná sestra a ve výzkumném předpokladu  

č. 2 zda existuje rozdíl v představách studentů o získání titulu bakalář v závislosti  

na absolvované střední škole. Z výsledků statistického testování vyplynulo,  

že představy od získání titulu bakalář se u studentů oboru Všeobecná sestra neliší mezi  

1. a 3. ročníkem. Hypotéza č. 2 se nepotvrdila. Z dotazníkového šetření jsme zjistili,  

že odpovědi studentů na otázku č. 15, co očekávají od získání titulu bakalář v oboru 

Všeobecná sestra, se v počtu zvolených odpovědí příliš neliší. V 1. ročníku byla 

v největším počtu 28 (27,2 %) studenty, označena odpověď „Platové ohodnocení“  

a ve 3. ročníku se 29 (25,2 %) studenů rozhodlo pro odpověď „Možnost profesního 

růstu“. Nejméně studentů zvolilo možnost odpovědi „Získání prestiže“ a to 8 (7,8 %) 

studentů 1. ročníku a 9 (7,8 %) studentů 3. ročníku. (viz tabulka č. 15) Pro porovnání 

výsledků jsme využili výzkumnou otázku v bakalářské práci pana Kouteckého, který  

se studentů 4. ročníku SZŠ dotazoval, co očekávají od studia na VŠ. Tato otázka byla 

otevřená a odpovědělo na ní 118 studentů. Studenti uvedli, že od studia na VŠ očekávají 

zkušenosti, odborné vzdělání, titul, nové znalosti, kvalifikaci, lepší uplatnění na trhu 

práce a zajímavé přednášky. (Koutecký 2013) Jak můžeme vidět očekávání studentů  

4. ročníku SZŠ se příliš neliší od očekávání studentů 1. a 3. ročníku bakalářského 

studia, prezenční formy, všeobecné sestry. Zajímavé je, že se jejich očekávání neliší ani 

přes věkový rozdíl. Takové zjištění je pro vysokoškolské vzdělávání sester jedině 

pozitivem, protože studenti ke studiu nastupují s jasnou představou o jeho absolvování  

a ani při studiu se jejich očekávání nemění. Důvodem může být, že studenti už díky 

studiu na SZŠ vědí, že je pro jejich povolání vysokoškolské vzdělání téměř nutností. 

Bohužel nevíme jaké představy, před nástupem k vysokoškolskému studiu všeobecné 

sestry, mají studenti ze středních škol bez zdravotnického zaměření. 

Pro analýzu výzkumného předpokladu č. 2 jsme ověřovali rozdílnost odpovědí  

na otázku č. 15 mezi studenty s absolvovanou školou se zdravotnickým zaměřením  

a studenty s absolvovanou školou bez zdravotnického zaměření. Zjistili jsme,  

že představy od získání titulu bakalář se u studentů oboru Všeobecná sestra neliší 

v závislosti na zaměření absolvované střední školy. Výsledek výzkumného předpokladu 

nebyl v souladu s naším tvrzením. Přestože byl vzorek porovnávaných skupin rozdílný, 

zjistili jsme, že v největším počtu studenti oboru Všeobecná sestra od získání titulu 

bakalář očekávají platové ohodnocení, jak studenti s absolvovanou školou  
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se zdravotnickým zaměřením, tak studenti s absolvovanou školou bez zdravotnického 

zaměření. Dalším nejčastějším očekáváním je prohloubení teoretických znalostí  

a možnost profesního růstu. Přestože je v těchto možnostech mezi skupinami rozdíl,  

tak obě jsou preferovány hned po platovém ohodnocení. Možnost jít dál studovat 

magisterský obor zvolilo méně než 6 % studentů. Zarážející je, že nejméně studentů 

očekává od titulu bakalář získání prestiže. (viz tabulka 21) Soudíme, že výsledky jsou 

ovlivněny faktorem, kdy se studenti pro povolání všeobecné sestry rozhodli. Podle 

výsledků z dotazníkového šetření jsme zjistili, že 24 (50,0 %) studentů 1. ročníku  

a 29 (55,8 %) studentů 3. ročníku se pro povolání všeobecné sestry rozhodlo  

na základní škole, dalších 5 (10,4 %) studentů 1. ročníku a 5 (9,6 %) studentů 3. ročníku 

se rozhodlo v dětství. (viz tabulka č. 8) Předpokládáme, že tito studenti nastoupili  

ke studiu na SZŠ a pokračovali ve studiu na vysoké škole, pro kvalifikaci všeobecné 

sestry. Naopak studenti, kteří se pro povolání všeobecné sestry rozhodli později, tedy  

až na střední škole, mohli nastoupit ke studiu všeobecné sestry až na vysokou školu. 

Studentů, kteří se pro povolání všeobecné sestry rozhodli na střední škole, bylo  

v 1. ročníku 11 (22,9 %) a ve 3. ročníku 10 (19,2 %). (viz tabulka č. 8). Předpokládáme, 

že studenti, kteří se pro povolání všeobecné sestry rozhodli až na střední škole, 

absolvovali střední školu bez zdravotnického zaměření. Proto chceme  

informačně-motivační brožuru, která bude výstupem práce, poskytnout i studentům  

na středních školách bez zdravotnického zaměření. Výsledkem by mohl být větší zájem 

o vysokoškolské studium sester i ze strany těchto studentů. 

Je zarážející, kolik studentů nemělo před nástupem ke studiu všeobecné sestry dostatek 

informací o současném systému vzdělávání sester v ČR. Z dotazníkového šetření jsme 

zjistili, že dostatek informací mělo pouze 6 (12,5 %) studentů 1. ročníku a 8 (15,4 %) 

studentů 3. ročníku a částečné informace mělo 17 (35,4 %) studentů 1. ročníku 

 a 17 (32,7 %) studentů 3. ročníku. Rozdíl počtu neinformovaných studentů vyplynul 

mezi 1. a 3. ročníkem. Nedostatek informací uvedlo 17 (35,4 %) studentů 1. ročníku  

a 27 (51,9 %) studentů 3. ročníku. (viz tabulka č. 12) Přestože je možné tyto informace 

najít na internetových stránkách MŠMT nebo v literatuře, např. D. Brůha - Zdravotnická 

povolání. Jelikož je důležité zajistit pro praxi dostatek kvalifikovaných sester, měli  

by mít studenti, kteří o povolání všeobecné sestry uvažují a mají pro něj dostatečně 

silnou motivaci, dostatek informací. Zaměříme-li se na informovanost studentů, mohlo 

by nás na první pohled zaujmout, že studenti 3. ročníku uvedli o 16,5 % menší 

informovanost. Příčinou by mohly být dvě možnosti. První možností je rozestup dvou 
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let od nástupu ke studiu. Před dvěma lety se o systému vzdělávání sester v ČR 

nediskutovalo v takové míře, jako dnes. Druhou možností může být fakt, že vybraný 

vzorek respondentů v 1. ročníku se o systém vzdělávání sester zajímal více než studenti 

v předešlých letech. V závěru pro nás není podstatné, z jakého důvodu se informovanost 

u studentů zvýšila, ale pozitivem je, že k takovému jevu vůbec došlo. Proto je naším 

výstupem práce informačně-motivační brožura o současném vzdělávání sester v ČR. 

Naším cílem je zajistit větší zájem o studium všeobecné sestry na vysoké škole. 
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5 Doporučení pro praxi 
 

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že velké procento dotazovaných studentů nemělo před 

nástupem k bakalářskému studiu, prezenční formy, oboru Všeobecná sestra dostatek 

informací o současném systému vzdělávání sester v ČR. Proto jsme pro výstup této 

práce vytvořili motivačně-informační brožuru, která zájemcům o studium oboru 

Všeobecná sestra zajistí dostatek informací o současném systému vzdělávání sester 

v ČR. Součástí brožury bude i motivační část, kde se studenti dozvědí proč je dobré stát 

se všeobecnou sestrou, rol všeobecné sestry a jaké osobnostní předpoklady by pro toto 

povolání měli mít. (viz příloha č. 6) Přínosem by byla dostupnost brožur 

už na základních školách pro žáky 9. tříd a dále na středních školách bez ohledu 

na jejich zaměření. Především proto, že pro bakalářské studium všeobecné sestry 

se rozhodují i studenti z jiných odborných škol nebo gymnázií. A naopak pro žáky 

základních škol, kteří jsou již pro povolání všeobecné sestry rozhodnutí, ale nevědí 

přesně, jak je tento systém vzdělávání postaven, by byla brožura také přínosem. 

K získání kvalifikace všeobecné sestry vede dlouhá a náročná cesta, ale pro výkon 

takového psychicky i fyzicky náročného povolání, je nezbytná. Především pro neustálý 

vývoj ošetřovatelství, medicíny a techniky je důležité, aby byly v praxi dostatečně 

erudované všeobecné sestry, které pacientů zajistí odbornou ošetřovatelskou péči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

6 Závěr 

 

V bakalářské práci jsme zkoumali pohled studentů 1. a 3. ročníku, bakalářského studia, 

prezenční formy, na vysokoškolské vzdělávání sester. V teoretické části práce  

jsme se v prvním oddílu věnovali vzdělávání sester od historie až po současnost. Uvedli 

jsme všechny školy pro sestry, které v ČR vznikaly a postupně se tak mohlo rozvíjet 

české ošetřovatelství, jak ho známe dnes. Dále jsme popsali, na jakých školách se dnes 

mohou sestry vzdělávat a jaké další možnosti pro další vzdělávání v oboru mají. Dále 

jsme zmínili registr nelékařských zdravotnických pracovníku a výkon nelékařských 

zdravotnických povolání pod odborným dohledem a bez odborného dohledu. V poslední 

části jsme uvedli zdravotnickou legislativu. Do druhého oddílu teoretické části jsme 

zahrnuli motivaci a její zdroje, cíle a hodnoty, motivaci ke studiu a osobnost sestry. 

Výzkumnou část jsme realizovali pomocí dotazníkového šetření. Zjišťovali jsme,  

co motivovalo studenty, 1. a 3. ročníku, ke studiu oboru Všeobecná sestra na vysoké 

škole, a zda na ní má vliv zaměření absolvované střední školy. Dále jsme chtěli zjistit, 

co studenti očekávají od získání titulu bakalář a zda se jejich očekávání mezi  

1. a 3. ročníkem liší. Pro získání výsledků jsme si stanovili tři cíle, které jsme ověřili 

pomocí hypotéz a výzkumných předpokladů. Zjistili jsme, že motivace ke studiu 

vysokoškolského oboru Všeobecná sestra není u studentů ovlivněna zaměřením 

absolvované střední školy. Z dalšího výsledku vyplynulo, že motivace ke studiu 

vysokoškolského studia oboru Všeobecná sestra se mezi 1. a 3. ročníkem nemění. 

Posledním cílem jsme ověřili, že studenti od získání titulu očekávají především platové 

ohodnocení a možnost profesního růstu. Překvapivým zjištěním bylo, že v nejnižším 

počtu byla volena možnost získání prestiže. Posledním zjištěním bylo, že představy od 

získání titulu bakalář se u studentů oboru Všeobecná sestra neliší ani podle zaměření 

absolvované střední školy. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že více než polovina 

výzkumného vzorku absolvovala SZŠ nebo zdravotnické lyceum. Výsledky výzkumu 

potvrdily, že informovanost studentů je potřeba zlepšit. Vypracovali jsme proto 

informačně-motivační brožuru, která poskytne studentům potřebné informace o systému 

vzdělávání sester v ČR. Všechny cíle práce byly splněny. 
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Příloha č. 1 Principy evropské strategie SZO pro vzdělávání sester – nové 

kurikulum 

 

Principy evropské strategie SZO pro vzdělávání sester – nové kurikulum 

 

 Pre-graduální vzdělávací program pro sestry a porodní asistentky obsahuje 

předměty, výchovně vzdělávací cíle, obsah výuky, popis praktických schopností 

a dovedností učit se a vyučovat jiné, způsoby využívání strategií hodnocení  

a metod vyhodnocování výsledků a vzdělávacích cílů. 

 Příprava kvalifikovaných osob schopných plnit své role a funkce, pro které 

budou mít kompetence. 

 Integrovaný plán kvality výuky, který musí zahrnovat strukturu (vyvážení teorie 

a praxe), proces (umožnění studentům propojit znalosti z teorie a praxe)  

a výsledek (příprava kompetentních sester pro práci v primární, sekundární  

a terciální péči). 

 Nejnovější poznatky z výzkumu, určit priority v systému péče o zdraví populace, 

které odpovídají životním podmínkám v dané zemi. 

 Teorie a praxe ošetřovatelství musí být hlavním předmětem. 

 Ostatní uvedené předměty musí splňovat teoretické minimum. 

 Student musí být aktivním účastníkem výukového procesu. 

 Kromě didaktické metody výuky musí být využito i aktvních metod výuky 

(semináře, konzultace, laboratorní demonstrace,…) 

 Kritické hodnocení propojení teoretických a praktických vědomostí. 

 Výuka, učení, hodnocení a praktická výuka musí studenty naučit, jak studovat. 

 Využít kapacitu kvalifikovaných pracovníků a pacientů podílejících se na výuce. 

 Připravit a jasně formulovat měřitelné výsledky. 

 Pravidelný audit klinických prostředí, kde probíhá praktická výuka. 

 Využití externích pracovníků a studentů ve výuce. (Mastiliaková 2005) 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 Zdravotnická legislativa ve vzdělávání sester 

 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti související 

s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších přepisů, který byl novelizován 

Zákonem č. 105/2011 Sb., O nelékařských zdravotnických povoláních 

Tento zákon udává, že za náplň povolání všeobecné sestry se považuje poskytování 

ošetřovatelské péče, ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem se podílí  

na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. 

Nezapomnělo se ani na muže, kteří získali k výkonu povolání způsobilost, a proto 

mohou používat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel. 

Zákon dále určuje způsob získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné 

sestry, kterou je možné získat absolvováním: 

 tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro 

přípravu všeobecných sester, 

 tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších 

zdravotnických školách, 

 vysokoškolského studia ve studijních programech a oborech psychologie - péče 

o nemocné, pedagogika - ošetřovatelství, pedagogika - péče o nemocné, péče  

o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, 

jen v případě bylo-li studium prvního ročníku zahájeno nejpozději  

v akademickém roce 2003/2004, 

 tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro 

psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, za podmínek kdy bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

Zákon upravuje odbornou způsobilost k výkonu povolání i sestrám, které absolvovali 

studium před změnou současného vzdělávacího systému sester. Pro výkon povolání bez 

odborného dohledu je nutné, aby sestra absolvovala 3 letou praxi v pracovním zařazení 

Všeobecná sestra v těchto případech: 

 absolvováním studijního oboru Všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, 

pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 

2003/2004, 



 

 absolvováním studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro 

psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na 

střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 1996/1997 

 absolvováním tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka  

na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. 

 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 

§ 1 stanovuje obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 

pracovníků se specializovanou způsobilostí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze 

č. 2. se nachází seznam specializací podle dřívějších právních předpisů převedených  

na obory specializačního vzdělávání uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení a označení 

odbornosti specialistů. V § 2 je uvedeno, že získání odborné způsobilosti dle dřívějších 

platných právních předpisů musí být doloženo příslušným dokladem osvědčující získání 

specializované způsobilosti. § 3 je zajištěna zdravotnickým pracovníkům zařazených  

ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení do specializačního vzdělávání podle dřívějších 

právních předpisů možnost jej dokončit podle dřívějších právních předpisů. Závěrem 

nařízení se v § 4 ruší nařízení vlády č. 463/2004 Sb. 

 

Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví 

kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  

bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění 

vyhlášky č. 321/2008 Sb. 

Uvedená vyhláška stanovuje počet kreditů, které získá zdravotnický pracovník za účast 

na vzdělávacích akcích, seminářích, kurzech, vysokoškolském studiu apod.  

 

Vyhláška č. 129/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví 

minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti  

k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. 

V § 4 zabývající se povoláním všeobecné sestry vyhláška stanovuje minimální 

požadavky, které se získávají absolvováním akreditovaného studijního programu nebo 



 

akreditovaného vzdělávacího programu. Přesně určuje za jakých podmínek a forem 

studijní program nebo vzdělávací obor probíhá, stejně jako obsah teoretické výuky.  

 

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků 

Tato vyhláška vymezuje činnosti, které může všeobecná sestra vykonávat bez 

odborného dohledu a bez indikace, které však musí být v souladu s diagnózou určenou 

lékařem a zajišťuje tak základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím 

ošetřovatelského procesu. Dále jsou zde uvedeny činnosti, které je Všeobecná sestra 

oprávněna vykonávat pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou 

způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, taktéž  

v souladu s diagnózou stanovenou lékařem. Následujícím bodem vyhlášky jsou 

činnosti, které může Všeobecná sestra vykonávat bez odborného dohledu na základě 

indikace lékaře, jsou jimi poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, 

neodkladné a dispenzární péče. Poslední část vyhlášky určuje činnosti, které je sestra 

oprávněna vykonávat pod odborným dohledem lékaře. (Česko 2010, Česko 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 Volba povolání 

 

Volba povolání 
 

Volba povolání je důležitým rozhodnutím v životě každého člověka, neboť mu dává 

značnou část jeho identity a jedinečnosti. Člověk je do jisté míry tím co dělá a čím  

se živí. Na to jaké si volíme povolání má vliv osobnostní typ. C. G. Jung vymyslel 

typologii osobnosti vycházející z toho, že osobnost je tvořena čtyřmi základními 

dimenzemi: 

1. dimenze - odlišuje dvě orientace primární pozornosti člověka, kterou věnuje buď 

vnějšímu, nebo vnitřnímu světu a podle toho se rozdělují lidi s extravertní  

a introvertní preferencí, 

2. dimenze - rozděluje preference způsobu získávání informací, kterými jsou smysly 

nebo intuice, 

3. dimenze - udává styl, pomocí kterého získané informace organizujeme  

a vyhodnocujeme, 

4. dimenze - usuzování a vnímání, je způsob preferencí ve způsobu uspořádání života 

a vnějšího světa jedince. 

Každá z těchto čtyř dimenzí má dvě meze, mezi nimiž se rozprostírá pole našich 

preferencí. Každá položka dimenze je označena písmenem vycházející z jejich 

anglických názvů. Typologie tím pomocí kombinace čtyř párů písmen, označujících 

meze psychických funkcí, určuje šestnáct osobnostních typů. Preference představuje 

vrozený sklon přistupovat k různým situacím různými způsoby. (Čakrt, 2010) 

Nejvýznamnější podíl na volbu povolání má extroverze a introverze, jelikož povolání 

vyžaduje být v kontaktu s jinými lidmi, často i cizími. Extroverti získávají energii 

z vnějšího světa. Budou se tedy cítit lépe v zaměstnání umožňující rozmanitost, 

spolupráci a kontakt s lidmi. Stinnou stránkou je jejich sklon nejdříve jednat a až poté 

přemýšlet a následně své chyby upravovat. V ohledu na nelékařská zdravotnická 

povolání je pro extroverty vhodné povolání: sestra zdravotnické záchranné služby, 

sestra na pohotovosti, ambulantní sestra, ošetřovatelka na oddělení Jednotky intenzivní 

péče (dále jen JIP), Anesteziologické a resuscitační oddělení (dále jen ARO), vrchní 

sestra. Introverti naopak mívají mezi lidmi sklon ztrácet energii a potřebují víc času pro 

sebe a možnost kontakt s okolím dávkovat. Proto jim bude vyhovovat povolání,  

kde budou mít možnost pozorování, uplatnit svou specializovanou kvalifikaci a znalost 



 

atd. Podle Junga je takové povolání ve zdravotnictví Vrchní sestra. Z rozdělení povolání 

dle Junga vyplívá, že extrovert v profesi Všeobecné sestry upřednostní dynamičtější  

a stresovější zaměření, jako např. ARO, JIP a introvert vedoucí funkce. (Čakrt, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 Dotazník pro studenty 1. a 3. ročníku bakalářského studia, prezenční 

formy, oboru Všeobecná sestra 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

jmenuji se Veronika Hrnčířová a jsem studentkou oboru Všeobecná sestra na Ústavu 

zdravotnických Technické univerzity v Liberci. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění 

dotazníku k mé bakalářské práci na téma „Vysokoškolské vzdělávání sester z pohledu 

studentů bakalářského studia“. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Děkuji za Váš 

čas a spolupráci. 

Zakroužkujte prosím jednu Vámi zvolenou odpověď, pokud není uvedeno jinak. Pokud 

si zvolíte možnost volné odpovědi, vypište ji. 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

a. Muž 

b. Žena 

 

2. Kolik je Vám let? ……………………… 

 

3. Jakou střední školu jste absolvoval/a? 

a. Střední zdravotnickou školu 

b. Střední zdravotnickou školu – lyceum 

c. Gymnázium 

d. Jinou: …………………………………………………………………… 

 

4. Na jaké univerzitě studujete? 

a. Technická univerzita v Liberci 

b. Univerzita J. E. Purkyně 

c. Západočeská univerzita v Plzni 

 

5. V kolikátém ročníku studujete? 

a. 1. ročník 

b. 3. ročník 

 



 

6. Nastoupil/a jste na danou vysokou školu přímo po absolvování střední 

školy? 

a. Ano  b. Ne (můžete označit více možností) 

                       a. Nastoupil/a jsem do nemocnice, jako zdravotnický asistent 

                       b. Nastoupil/a jsem do jiné práce 

                       c. Šel/a jsem studovat na vyšší zdravotnickou školu 

                       d. Nastoupil/a jsem na jinou vysokou školu (neúspěšně) 

                       e. Jiné:……………….……………………………… 

 

7. Proč jste si zvolil/a prezenční formu studia? 

a. Nechtěl/a jsem čekat na splnění 2-3 let praxe pro kombinovanou formu 

b. Vzhledem k mému předešlému vzdělání není možné studovat 

kombinovanou formu 

c. Chtěl/a jsem ještě studovat denní formou studia 

d. Jiné: ……………………………………………………………………… 

 

8. Kdy jste se rozhodl/a pro povolání všeobecné sestry? 

a. V dětství 

b. Na základní škole 

c. Na střední škole 

d. Nevím 

e. Jindy: …………………………….……………………………………… 

 

9. Jakou motivaci jste měl/a k výběru povolání všeobecné sestry? 

(můžete označit více možností) 

a. Prestiž povolání 

b. Touha pomáhat lidem 

c. Přání rodiny 

d. Ovlivnění přáteli 

e. Jiné: ………………………………………………….…………………… 

 

 

 



 

10. Z jakého důvodu jste si pro studium všeobecné sestry vybral/a vysokou 

školu? (můžete označit více možností) 

a. Prohloubení teoretických znalostí 

b. Přání rodiny 

c. Ovlivnění přáteli 

d. Ovlivnění studiem na střední zdravotnické škole 

e. Získání vysokoškolského titulu 

f. Jiné: ……………………………………………………………………… 

 

11. Z jakého důvodu jste upřednostnil/a vysokou školu před vyšší odbornou 

školou zdravotnickou? (můžete označit více možností) 

a. Chtěla bych získat vysokoškolský titul 

b. Chtěl/a bych pokračovat v magisterském programu 

c. Chtěl/a jsem studovat na vysoké škole 

d. Jiné:……………………………………………………………………… 

 

12. Myslíte si, že jste měl/a  před nástupem ke studiu dostatek informací  

o možnostech současného systému vzdělávání sester (např. celoživotní, 

kvalifikační, specializační)? 

a. Ano 

b. Ne  

c. Částečně 

 

13. Uvítal/a byste přehlednou brožuru o možnostech současného systému 

vysokoškolského vzdělávání sester? 

a. Ano 

b. Ne 

 

14. Splnil obsah studia oboru Všeobecná sestra v bakalářském programu Vaše 

očekávání? 

a. Ano 

b. Ne Zjakého důvodu?:……………………………………………... 

c. Nepřemýšlel/a jsem o tom 

 



 

15. Co očekáváte od získání titulu BAKALÁŘ v oboru Všeobecná sestra? 

(můžete označit více možností) 

a. Platové ohodnocení 

b. Získání prestiže 

c. Prohloubení teoretických znalostí 

d. Možnost profesního růstu 

e. Možnost jít dál studovat magisterský obor 

f. Jiné:………………………………………………………………………  

                                     

16. Chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Zatím ne 

 

17. Do jakého typu osobnosti byste se zařadil/a? 

a. Introvert (člověk uzavřený, klidný) 

b. Extrovert (člověk společenský, komunikativní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 Protokoly k provedení výzkumu 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6 Výstup bakalářské práce 



 

 



 



 

 


