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1. Úvod 
 

Slovo adaptace pochází z latinského adaptatio, které slovník cizích slov definuje 

jako přizpůsobení. Adaptací obecně rozumíme schopnost člověka přizpůsobit se 

změněným podmínkám vnějšího prostředí. Adaptace na tuto změnu je u každého 

jedince individuální, záleží na charakteru, genetické výbavě, výchově, vzdělání 

a   v neposlední řadě i na fyzickém a psychickém rozpoložení jedince (Klimeš, 2010).	  

Proces adaptace u zdravotnických záchranářů je nesmírně důležitý. Každý 

zdravotnický záchranář tak má možnost se přizpůsobit a  začlenit v současné organizaci. 

Snazší zapojení nového zdravotnického záchranáře do kolektivu a rychlejší dosažení 

požadovaných pracovních výkonů je přínosem adaptačního procesu. Je nezbytné, nově 

přijatého zdravotnického záchranáře, informovat a edukovat o všem podstatném na 

každé výjezdové základně. Předejde se tak případným nesrovnalostem a chybám. 

K tomu nám z velké části může pomoci právě vhodně sestavený adaptační proces. Cíle 

adaptačního procesu jsou stanoveny ještě před samotným zahájením. Adaptační proces 

je systematický návod pro nově přijatého zdravotnického záchranáře.	  

Toto téma je určitě zajímavé, jelikož mnoho budoucích zdravotnických 

záchranářů samozřejmě zajímá, jaké požadavky na ně budou při nástupu na 

zdravotnickou záchrannou službu kladeny. Jedná se o týmovou spolupráci, tudíž 

nezáleží jen na tom, jak dobře zdravotničtí záchranáři svůj pracovní výkon vykonávají, 

ale i na dokonalé kooperativě v pracovní skupině. Cílem bakalářské práce je revize 

současného adaptačního procesu Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje, 

který je poskytnut se souhlasem zařízení.	  
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2. Teoretická část 
	  

2.1 Zdravotnický záchranář 
	  

Být záchranářem (dále jen ZZ)  není povolání jako každé druhé. Vyžaduje 

schopnost zvládat velkou psychickou zátěž, rychlost, ale zároveň správnost 

v  rozhodování, profesně odborné předpoklady, asertivní chování, empatii, ohleduplnost, 

trpělivost, ochotu, laskavost, týmovou spolupráci a zkušenost. Záchranáři chtějí 

pomáhat a být ve své pomoci úspěšní. Zdolávají náročné situace, při kterých je ohrožen 

lidský život, často pracují v improvizovaných podmínkách, ovládají své emoce 

a  spolurozhodují o přežití či nepřežití pacientů. V mnoha případech se na výjezdech 

setkávají spíš s ne příliš akutními stavy pacientů, což je může od původního zájmu 

o  profesi odradit. Je dobré znát rozdíl mezi očekáváním a realitou a ustát to. Záchranář 

je školený profesionál. Má své určité slabiny, ale je připraven, aby odvedl co nejlepší 

výkon (Andršová, 2012). 

	  

2.1.1 Historie záchranářství 

	  
Slovník definuje samaritánství jako „prokazování milosrdenství a pomoc 

druhým” (Klimeš, 2010, s. 653). Kořeny záchranářství a první pomoci sahají do 

nejstarších dob lidstva. Již antičtí lékaři se zabývali ošetřením běžných zranění vojáků 

při boji. Křesťané založili hospice pro poutníky, které byly základem pro vznik našich 

dnešních nemocnic. Ve středověku a novověku se zakládají polní lazarety, ale bylo 

složité sem raněné včas a šetrně dopravit. V roce 1768 v Hamburku, a v roce 

1774  v  Paříži a Londýně, vznikly stanice první pomoci. Roku 1798 byla založena 

první záchranná služba. Lékař Jean Dominique Larey zavedl první pohyblivá obvaziště 

na poli, čímž dále vznikly pohyblivé ambulance tažené koňmi (Dvořáček, 2009). 

O  první vědecké pojetí ošetřovatelství se zasloužila Florence Nightingalová, která 

pomáhala zraněným vojákům v Krymské válce. Založila zdravotnickou školu pro sestry 

v  Londýně a své poznatky z války sepsala. Po posledních výzkumech přišli vědci 

s myšlenkou, že po návratu z války na Krymu Florence trpěla těžkou formou únavového 

syndromu (Švejdová, 2011). Z vlastní nemilé zkušenosti čerpal Henry Dunant, který 

později založil Mezinárodní hnutí Červeného kříže. Hnutí se stalo pomocnou organizací 
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vojenské zdravotnické služby. Až po roce 1883 se začala používat ambulance se čtyřmi 

koly tažená zatím jen koňmi (Dvořáček, 2009). 	  Nejstarší zdravotnická záchranná služba 

(dále jen ZZS) u nás je od roku 1857 v  Praze. Od 70. let 20. století vykonávali první 

pomoc lékaři anesteziologové a  chirurgové, kteří po kontaktu s  operačním střediskem 

vyráželi společně se sestrou přímo z nemocničního oddělení. ZZS se od zdravotnických 

zařízení oddělila v roce 1993. Od 1.1. 2004 spadají výjezdové základny ZZS pod vedení 

kraje a vzniklo tak 14 samostatných krajských základen ZZS. Liší se v odlišnosti 

provedení sanitních vozů a  pracovních uniforem (Remeš et al., 2013).	  Za zmínku stojí 

objev prvního hormonu, a to epinefrinu neboli adrenalinu, který se stal 

nepostradatelným v oblasti přednemocniční neodkladné a intenzivní péče. Stalo se tak 

v roce 1901. Tento hormon je tvořen dření nadledvin a patří do skupiny katecholaminů. 

Jedná se o stresový hormon. V roce 1904 se stal prvním synteticky vyrobeným 

hormonem (Švejdová, 2011). 

	  

2.1.2 Urgentní medicína a první pomoc 

	  
Urgentní medicína (dále jen UM) je oborem založeným na znalostech pro 

diagnostikování fyzických i psychických onemocnění. Jejími specifiky jsou časová 

tíseň, nedostatek potřebných informací, neznámé prostředí zásahů, nepříznivé podmínky 

ze strany počasí a zároveň agresivních nebo nespolupracujících pacientů či příbuzných 

a  omezené možnosti vyšetřovacích a léčebných postupů. Nezbytností je rychlé 

rozhodování a improvizace. UM zahrnuje přednemocniční (dále jen PNP) a nemocniční 

neodkladnou péči o pacienta a spolupracuje s ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS). K oboru náleží i problematika medicíny katastrof 

(dále jen MK), která se zabývá případy hromadného poškození zdraví. Neznamená to 

jen jejich řešení na místě zásahu, nýbrž i  následný příjem a terapii v rámci 

zdravotnických zařízení. UM a MK se neustále rozvíjejí a také si získali místo mezi 

klasickými lékařskými specializacemi (Remeš et al.,  2013).	  

První pomoc (dále jen PP) je soubor jednoduchých, ale účelných opatření, které 

mají za cíl zachránit život nebo zdraví, zabránit dalšímu zhoršování zdravotního stavu, 

popř. šetrný transport. Při poskytování PP rozlišujeme 3 fáze. Technická PP spočívá 

v  odstranění zevních příčin (vyproštění, vytažení z vody, zabránění dalšímu působení 

tepla nebo chladu, uhašení ohně). Laickou PP poskytuje kdokoliv, ve většině případů 
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svědek události. Na ni navazuje odborná PP, poskytovaná výjezdovými skupinami 

ZZS, a zdravotnická zařízení po transportu. Výchozím bodem pro poskytování PP je 

prvotní zhodnocení situace a rizik. Zásadní prioritou je bezpečí zachránců 

a  postižených. Nepostižené osoby na místě události využijeme k získání informací, 

zajištění technické PP, spolupráci nebo dohledu nad postiženými. Pokud zachránce 

udržuje s postiženým trvalý kontakt, prohlubuje se mezi nimi vztah, kdy postižený plně 

důvěřuje zachránci. Zároveň tento kontakt zachránci napomáhá ke kontrole stavu 

vědomí a dýchání. Včasná identifikace život ohrožujících stavů a rychlá a účelná léčba 

může leckdy postiženého zachránit. Mezi výkony, které jsou život zachraňující, patří 

zástava masivního krvácení, zahájení kardiopulmonální resuscitace, zajištění dýchacích 

cest a následná zotavovací poloha, kontrola dýchání a ošetření pneumothoraxu 

a  protišoková opatření. Ta jsou známa pod zkratkou 5T, kam patří teplo, ticho, tišení 

bolesti, tekutiny ne per os, transport (Lejsek et al., 2013).	  

PP je povinen poskytnout každý občan, pokud tím neohrozí zdraví nebo život 

svůj či někoho dalšího. Tísňové telefonní číslo je 155, evropské tísňové číslo je 

112.  Dispečinku ZZS vždy uvádíme své jméno, telefonní číslo, z něhož voláme, co 

a  kde se stalo, počet raněných a charakter poranění, nejvhodnější přístupovou cestu 

a  další možná rizika. Vyslechneme případné instrukce a hovor nikdy neukončujeme 

dřív než dispečer (Kelnarová, 2007).	  

V některých případech se bohužel můžeme setkat s pochybami o poskytnutí 

první pomoci ze strany přihlížejícího, svědka. Přihlížející má obavy, aby postiženému 

nezpůsobil ještě větší zranění a utrpení nebo nechce PP poskytnout vědomě z některých 

důvodů. Sem patří představa, že PP může být škodlivá, pokud je postižený nakažen 

některou přenosnou chorobou, kterou se může nakazit i  přihlížející. Dále se přihlížející 

může domnívat, že nemá cenu se snažit, protože se mu za pomoc nedostane patřičné 

odměny. Někteří se domnívají, že první pomoc musí poskytovat pouze zkušené 

a  školené osoby nebo sdílí inaktivitu s ostatními laxními přihlížejícími (Thygerson 

et  al., 2017). 

	  

2.1.3 Vzdělávání zdravotnických záchranářů 

	  
Pracovníka ve výjezdové skupině ZZS může vykonávat zdravotnický záchranář, 

sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez 
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odborného dohledu. Pracovník v rámci posádky rychlé zdravotnické pomoci (dále jen 

RZP) musí být způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu (Remeš 

et  al.,  2013).	  Vzdělávání probíhá dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání 

a  uznávání způsobilosti k   výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činnosti souvisejících s  poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (Česko, 2004). 

(viz Příloha A). Zákon se od 1.9. 2017 stává novelizovaným zákonem č. 201/2017 Sb. 

Pro zdravotnického záchranáře novela přináší jednu zásadní změnu, a to že může 

vykonávat povolání u zdravotnické záchranné služby bez odborného dohledu v rámci 

přednemocniční neodkladné péče až po 1 roce výkonu povolání akutní lůžkové 

a  intenzivní péče nebo péče na urgentním příjmu v libovolném zdravotnickém zařízení 

(Česko, 2017).	  

	  

2.1.4 Kompetence zdravotnických záchranářů 

	  
 Pojem kompetence má v dnešní době dva významy. Prvním je pravomoc či 

oprávnění jedince činit rozhodnutí. Druhým je soubor znalostí, dovedností, zkušeností, 

schopností a postojů jedince (Horváthová, Bláha a Čopíková, 2016). S vývojem ZZS se 

kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen NLZP) upravují a mění. 

Odborná způsobilost získaná studiem nabízí nelékařskému zdravotnickému 

pracovníkovi jisté kompetence, které se po telefonické konzultaci s lékařem mohou 

rozšířit např. o podání určitých farmak. Snaha kompetence nadále zvyšovat pokládá 

otázku, do jaké míry a kvality zvládají ZZ své současné pravomoce. Je třeba hlavně 

zkvalitnit systém výuky budoucích ZZ a zapracovat na nynějších kompetencích. Kromě 

toho je na místě pomýšlet o systému jejich pravidelných přezkušování (Pekara, 2009). 

Kompetence zdravotnického záchranáře vychází z vyhlášky č. 2/2016., kterou se mění 

vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků (viz Příloha B), (Česko, 2017). Novelizací vyhlášky č. 2/2016 Sb. je 

vyhláška č. 391/2017 Sb. Paragraf č. 109 vyhlášky  č.  2/2016 Sb. zavádí nový typ 

vzdělání, a to zdravotnický záchranář se specializovanou způsobilostí pro urgentní 

medicínu. Jedná se o  specializaci, která navazuje na získání odborné způsobilosti 

k  výkonu povolání ZZ. Skládá se z 560 hodin praktického a teoretického studia se 

ziskem 215 kreditů. Praxe se provádí z jedné poloviny na základnách ZZS a z poloviny 
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druhé ve fakultních nemocnicích. Podmínkou pro zařazení do specializačního 

vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání ZZ. Délka výkonu 

povolání ZZ je minimálně 36 měsíců, z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti ZZS. 

Studium je zakončeno atestační zkouškou. Absolventi nemají za úkol nahradit lékaře, 

ale odlehčit situaci s nedostatkem lékařů a lékařských posádek na ZZS a  dlouhým 

dojezdovým časem na periferiích. Na ZZS hlavního města Prahy se nachází již první 

absolventi této  specializace (viz Příloha C), (Vlk, 2017). 	  
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3. Zdravotnická záchranná služba 
	  

O ZZS pojednává zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. 

Shrneme si jeho nejdůležitější části.	  Zdravotnická záchranná služba je typem zdravotní 

péče, díky němuž je na základě tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční 

neodkladná péče osobám s akutním postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. 

ZZS má v náplni i další činnosti, a to nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem 

volání na národní číslo 155 a příjem výzev předaných operátorem operačního střediska 

jiné složky IZS, vyhodnocování tísňového volání a jeho stupně naléhavosti, 

rozhodování  o  nejvhodnějším okamžitém řešení tísňového volání podle zdravotního 

stavu pacienta a  rozhodování o vyslání výjezdové skupiny a jejího typu, řízení 

a  organizace PNP na místě události a spolupráce s velitelem zásahu složek IZS, 

spolupráci s cílovým poskytovatelem nemocniční lůžkové péče, poskytování instrukcí 

po telefonu k zajištění PP do příjezdu výjezdové skupiny (např. TANR–telefonicky 

asistovaná neodkladná resuscitace, TAPP–telefonicky neodkladná první pomoc), 

vyšetření pacienta a  poskytnutí takové zdravotní péče, která je vyžadovaná 

u  zdravotního stavu pacienta, např. obnovení nebo stabilizace základních životních 

funkcí pacienta, nepřetržitou zdravotní péči a sledování základních životních funkcí 

během přepravy pacienta do cílového zdravotnického zařízení, a to do okamžiku 

předání pacienta, přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak, přepravu tkání a orgánů 

k transplantaci a třídění osob postižených na zdraví podle směrnic UM při hromadném 

postižení osob v důsledku mimořádných událostí (Česko, 2011).	  

 ZZS má tyto typy výjezdových skupin. Prvním typem je rychlá zdravotnická 

pomoc,  která se označuje zkratkou RZP. V sanitním voze se nachází zdravotnický 

záchranář a řidič. Druhým typem je rychlá lékařská pomoc se zkratkou RLP. 

V  sanitním voze se nachází lékař, ZZ a řidič. Třetím typem je rendes-vous neboli 

setkávací systém, zkratka RV. V osobním autě se nachází lékař a řidič, který může být 

zároveň zdravotnickým záchranářem. Osobní auto slouží pouze k přepravě 

zdravotnických pracovníků, nikoliv pacientů. Lékař může i nemusí doprovázet pacienta 

během transportu na základě stavu pacienta. Pokud pacienta lékař nedoprovází, stává se 

RV okamžitě dostupným pro další tísňovou výzvu. Čtvrtým a posledním typem je 

letecká záchranná služba (dále jen LZS). Ve vrtulníku se nachází pilot, lékař 

a  zdravotnický záchranář. Letecká záchranná služba byla v České republice zahájena 
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v  roce 1987 a v současné době disponujeme deseti stanovišti LZS, které pokrývají 

téměř celé naše území (Remeš et al., 2013).	  

V rámci naléhavosti se provádí tzv. primární a sekundární výjezdy. Primárním 

výjezdem rozumíme výjezd k akutní změně zdravotního stavu, sekundárním transport 

pacienta z jednoho do druhého zdravotnického zařízení. Kromě výjezdových skupin je 

součástí ZZS také zdravotnické operační středisko (dále jen ZOS). Jeho úloha je 

nepostradatelná a stává se tak centrálním pracovištěm, které pracuje v souvislém 

režimu. Bez jeho existence a funkce by nemohla být vyslána žádná výjezdová skupina. 

Hlavními poslání ZOS jsou příjem a vyhodnocení tísňových výzev, převzetí 

a  vyhodnocení výzev od jiných členů IZS, vydání pokynů výjezdovým skupinám, 

poskytování instrukcí telefonicky do příjezdu výjezdové skupiny na místo, spolupráce 

s  ostatními ZOS a s operačními středisky IZS, zprostředkování komunikace mezi ZZS 

a zdravotnickými zařízeními, koordinace předávání pacientů cílovým zdravotnickým 

zařízením a koordinace přepravy pacientů mezi zdravotnickými zařízeními v rámci 

sekundárního transportu. ZOS předává výjezdové skupině informace o výjezdu, a to 

jméno, pohlaví a přibližný věk pacienta, místo zásahu a prvotní diagnózu (Dobiáš 

et  al.,  2012).	  

 Každá výjezdová skupina musí při výjezdu vyplnit záznam o tomto výjezdu. 

Originál je poté předán buď s pacientem v příslušném zdravotnickém zařízení, nebo 

zanechán pacientovi při rozhodnutí o ponechání pacienta na místě.  Kopie se zakládá do 

archivu ZZS. V České republice má každá ZZS svůj vlastní vzor formuláře. Některá 

pracoviště mají k dispozici elektronické vyplňování pomocí tabletu a tiskárny 

v  sanitním voze. Nesprávným či nečitelným zápisem se zdravotník sám vystavuje 

soudním problémům. Výjezdový záznam obsahuje, datum, čas hlášení, pořadové číslo 

výzvy k výjezdu, výjezdovou skupinu, čas výjezdu a příjezdu k pacientovi, čas odjezdu 

od pacienta, eventuálně čas příjezdu do zdravotnického zařízení, osobní údaje pacienta 

(jméno, příjmení, datum narození - pokud lze zjistit), stručný popis klinického stavu 

(nynější onemocnění, farmakologická anamnéza, alergická anamnéza, osobní 

anamnéza), diagnózu, popis poskytnuté zdravotní péče (vyšetřovací metody, přístroje, 

které byly použity, podání léků, zaznamenání hodnot základních životních funkcí), 

podpis vedoucího zásahu (lékaře nebo ZZ) (Remeš et al., 2013). 
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3.1 Adaptační proces pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

	  
Dříve než se nový pracovník naplno začne věnovat své profesi, je klíčové, aby 

se dobře seznámil s novým pracovištěm, a také s vlastní náplní práce. Součástí uvedení 

do takového provozu je seznámení pracovníka se všemi vnitřními předpisy a zvyklostmi 

pracoviště. Adaptace člověka se stává procesem vyrovnávání se jedince se skutečností, 

ve které plní pracovní úkoly, za které nese určitou zodpovědnost (Plevová, 2012). 

Samotný AP má 3 fáze. První je fáze základní, která trvá 1-2 dny a pracovník se 

seznamuje s pracovištěm, harmonogramem práce, provozním řádem, posláním 

pracoviště, bezpečnostními předpisy a řády, systémem odměn, popisem a náplní své 

práce. Druhou fází je fáze všeobecná, která trvá až 6 týdnů. Pracovník si osvojí 

všeobecné informace a výkony, které od něj budou očekávány. Poslední je fáze 

odborná, která může trvat i několik měsíců. Pracovník si postupně zvyká na nové 

pracoviště a osvojuje si denní rutinu. Prověřují se jeho znalosti a dovednosti před 

převzetím plné odpovědnosti za práci (Škrla a Škrlová, 2008). Adaptační proces 

absolvuje NLZP, který nastupuje po získání odborné způsobilosti dle zákona č. 96/2004 

Sb., dále NLZP, který přerušil výkon povolání na dobu delší než 2 roky (např. mateřská 

dovolená) a takový NLZP, který přechází na jiné pracoviště a charakter jeho nové práce 

se liší (Česko, 2009). V první roli si ujasníme vztah školícího a školeného pracovníka. 

Tento vztah je základem každého AP, neměl by být brán jako poměr nadřízeného 

s  podřízeným, nýbrž jako spolupráce kolegiální, podporující a vzájemně otevřená. 

Manažer, školitel a školící pracovník společně vytvoří plán AP, který vychází 

z  aktuálních znalostí a dovedností školeného, navazuje na ně a rozvíjí je. Dalším 

krokem je určení harmonogramu, který je schválený jak školitelem, tak školícím 

pracovníkem. Do úvodního bloku by mělo být zařazeno seznámení s organizací, jejím 

statutem, plány, s vedoucími pracovníky, bezpečnostními předpisy, legislativou, 

standardy organizace, přístupovými cestami, zabezpečením objektů, nakládáním 

s  odpady, používáním ochranných pomůcek při práci, případným řešením pracovních 

úrazů, napadením, s absolvováním vstupní lékařské prohlídky, s preventivními 

lékařskými prohlídkami a očkování, s orientací v organizaci (kde se co nachází), 

s  možností parkování a stravování, s prací s informacemi a jejich zabezpečení 

(registrace nového pracovníka, zvládnutí speciálních počítačových program, s vedením 

dokumentace, s povinnou mlčenlivostí, s  poskytováním informací pacientům nebo 

rodinným příslušníkům), s etikou péče, se systémem odměn a platovými podmínkami 
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v  organizaci, s benefity, s dovolenou a v neposlední řadě s  možností celoživotního 

vzdělávání, s osobní úpravou zaměstnanců, kam spadá ochranný oděv a  zajištění praní, 

vizitka a identifikační karta zaměstnance. Po úvodním bloku následuje příchod 

školeného přímo na pracoviště, kde se představí ostatním pracovníkům a orientuje se na 

pracovišti (Špirudová, 2015).	  

	  

3.2 Adaptační proces zdravotnické záchranné služby 

	  
 Na samotném začátku se zmíníme o výběru nového pracovníka. Úkolem 

takového výběru je schopnost rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání  bude nejlépe 

vyhovovat požadavkům nabízené volné pozice, ale přispěje i k vytváření mezilidských 

vztahů v dané organizaci. Při výběrovém řízení se nahlíží nejen na odborné, nýbrž 

i  osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu. Podmínky zisku 

nového pracovníka jsou vnitřní (povaha práce, funkce v organizaci, požadavky na 

uchazeče, jeho kompetence, pracovní podmínky), související s organizací (význam 

organizace a její úspěšnost, prestiž a pověst organizace, spravedlnost odměňování, 

úroveň péče o své zaměstnance, možnost dalšího vzdělávání) a vnější (především 

demografické, sociální a technologické podmínky). Metody zisku nového pracovníka 

musí vycházet z toho, že je třeba upozornit vhodné kandidáty o existenci organizace 

a  volných pracovních míst. Uchazeči se nabízejí sami nebo jsou doporučeni, organizace 

si sama osloví vyhlédnutého jedince, využívá inzerce, spolupracuje se vzdělávacími 

instituty (Koubek, 2010).	  

Adaptační proces u ZZS má na rozdíl od jiných zdravotnických zařízení svá 

specifika. ZZ  často sám poskytuje péči v mezích daných vyhláškou. Spojením často 

sám máme na mysli, že ve většině případů je na výjezdu pouze posádka RZP, tudíž bez 

lékaře, a ZZ tak přebírá veškerou zodpovědnost. Musí mít dostatečné znalosti 

a  dovednosti. AP má za úkol ujistit organizaci i nového pracovníka o tom, že tomu tak 

je a připravit jej na činnost ve specifickém prostředí (Šín, Böhm a Kukačka, 2014).   
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4. Adaptační proces 

 

4.1 Definice adaptačního procesu 

	  
  Adaptačním procesem (dále jen AP) rozumíme podporu, která je poskytována 

jedinci v době přijetí na nové pracoviště. Jedinec je v této době absolventem nebo mění 

pracoviště v rámci zcela jiného oboru. Na nově přijatého pracovníka je kladeno několik 

důležitých požadavků, které musí zvládnout. Je nezbytné, aby svoji práci vykonával 

kvalitně a bezpečně, aby znal pravidla organizace, což obnáší plány organizace, 

směrnice, standardy, metodiky, svoji pozici a ostatní pozice k sobě samému. Nového 

pracovníka je také třeba začlenit do pracovního týmu, a tak mu pomoci navázat 

interpersonální vztahy a seznámit se s kulturou organizace. Neméně důležité je 

adaptovat ho v rovině odpovědnosti za svá rozhodnutí a na obecné postupy při řešení 

situací, které se při výkonu v dané profesi a chvíli vyskytují (Špirudová, 2015).	  

	  

4.2 Průběh adaptačního procesu 

	  
	   Vedení organizace přiřadí novému pracovníkovi zkušenou osobu z organizace. 

Tuto osobu nazýváme školícím pracovníkem. Školící a nový pracovník musí splnit 

v  dané době plán, který je stanoven předem. Doba pro adaptaci je v České republice 

dána zákoníkem práce, který ukládá zaměstnavateli povinnost zaškolit a zapracovat 

nové pracovníky (Česko, 2006). AP trvá 3 až 12 měsíců. Školící pracovník se pro 

nového pracovníka nestává pouze učitelem, nýbrž i vzorem, přítelem i důvěrníkem 

(Špirudová, 2015). V první fázi je nezbytné seznámit nového pracovníka s pracovištěm, 

s pracovními podmínkami a se spolupracovníky. Jedná se o tzv. praktický zácvik. Tato 

fáze má především za cíl informovat o pracovních podmínkách a normách pracovního 

výkonu, a také o požadavcích AP. V druhé fázi nový pracovník získává zkušenosti díky 

spolupráci s kolektivem i  úspěšně zvládnutým pracovním úkolům. Je zde zakotven 

formální motivačně-hodnotící pohovor (Zítková, Pokorná a Mičudová, 2015). Ve třetí 

fázi se nový pracovník začleňuje do pracovní skupiny. Plní očekávání organizace, 

vykonává pracovní úkoly. Dochází k ukončení procesu adaptace, které může být formou 

pohovoru, přezkoušení, obhajobou práce nebo získáním registrace (Špirudová, 2015). 
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Poslední fází je zpětná analýza, kterou provádí vedoucí pracovník. Zpětná analýza 

poukazuje na pozitiva i nedostatky AP a  pomáhá ho inovovat (Zítková, Pokorná 

a  Mičudová, 2015). 

	  

4.3 Role mentora 

	  
  Role mentora byla zavedena a ustanovena v ošetřovatelství v roce 1970 jako 

reakce šoku z  reality, který prožívaly začínající sestry při přechod ze školy do 

zaměstnání. Mentorování je proces, při němž speciálně vybraná, školená a zkušená 

osoba podporuje, pomáhá a předává zkušenosti méně zkušené osobě. Tento proces je 

zaměřený na rozvoj osobního růstu a  zdokonalování jedince (Špirudová, 2015).	  

Pedagogický slovník definuje mentora jako osobu, která uvádí do znalosti oboru 

prostřednictvím vedení v reálných podmínkách. Tento pojem se využívá především 

v moderním řízení organizace se snahou předávat zkušenosti a znalosti starších 

pracovníků těm novým a  mladším. Správný mentor byl měl být pro svého svěřence 

lehce dostupný, mít pro něj čas, svou pomoc nesmí vázat na osobní sympatie (Průcha, 

Walterová a Mareš, 2013).	  Mentorem může být takový pracovník, který získal odbornou 

způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotních povoláních a získal 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pravidelně 

informuje vedoucího pracovníka o průběhu adaptace nového pracovníka, vede AP 

a  provádí hodnocení (Česko, 2009).	  

	  

4.4 Faktory ovlivňující adaptační proces 

	  
 Faktory adaptačního procesu dělíme na vnitřní a vnější. K vnitřním faktorům 

patří charakter jedince, jeho odborná připravenost, fyzická a psychická připravenost, 

odolnost vůči stresu a stresovým situacím, motivace. Mezi vnější faktory řadíme 

technické a sociální vybavení pracoviště, vzhled pracoviště, způsob organizace práce na 

pracovišti, dále vnější pracovní podmínky, jako je osvětlení, hluk, klimatické podmínky 

a ochota vedoucích pracovníků věnovat řízení adaptačnímu procesu určitou pozornost 

(Vochozka et al., 2012).	  
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4.5 Rizika adaptačního procesu 

	  
 Velkým problémem českého zdravotnictví je nedostatek personálu. Finanční 

ohodnocení je často demotivující. Peníze i nedostatek personálu mají za následek 

nedostačující časový prostor pro přípravu nových pracovníků na daném pracovišti, 

a  tudíž neefektivní adaptaci (Škrla a Škrlová, 2008).	  Mezi rizika ze strany nového 

pracovníka můžeme zařadit nedostatečný výkon, chybovost, konflikty a rezignaci. Dále 

rozpor mezi očekáváním a praxí, nerespektování pravidel, ztráta zájmu  o obor nebo 

příliš vysoká náročnost organizace. K rizikům ze strany organizace řadíme nedostatek 

času a trpělivosti ze strany školícího pracovníka, nepřijetí spolupracovníky nebo příliš 

vysoká očekávání od  nového pracovníka (Zítková, Pokorná a Mičudová, 2015).	  
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5. Výzkumná část 

 

5.1 Cíle a výzkumné otázky  

 
5.1.1 Cíle práce 
	  
1)  Zmapovat průběh adaptačního procesu nově přijatých zdravotnických záchranářů 

u  Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o. 

2) Zjistit kritické body adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje, p.o. 

3)  Zjistit, jakým způsobem probíhá průběžné hodnocení v rámci adaptačního procesu 

zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o. 

4) Inovovat stávající adaptační proces zdravotnických záchranářů Zdravotnické 

záchranné služby Libereckého kraje, p.o. 

 

5.1.2 Výzkumné otázky 
	  
1) Jak probíhá adaptační proces nově přijatých zdravotnických záchranářů 

u  Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje? 

2)   Jaké kritické body má adaptační proces Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje? 

3) Jakým způsobem probíhá průběžné hodnocení v rámci adaptačního procesu 

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje? 

 

 

5.2 Metodika výzkumu 
	  
 
 Výzkum jsme zaměřili na adaptační proces nově přijatých zdravotnických 

záchranářů do řad Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o. (dále jen 

ZZSLK, p.o.). K provádění výzkumu jsme vybrali kvalitativní metodu, která probíhala 

formou strukturovaného rozhovoru (viz Příloha G). Výzkum se uskutečnil na 

pracovištích ZZSLK, p.o. v období března a dubna roku 2018, kterému předcházel 
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souhlas k provádění výzkumu od dočasného ředitele organizace (viz Příloha E). 

K výzkumným otázkám jsme vytvořili 28 otázek a upravili je na základě předvýzkumu 

s pomocí vedoucí práce. Předvýzkum probíhal formou strukturovaného rozhovoru 

s dvěma respondenty, kteří nebyli dále využiti pro výzkum. Rozhovory jsme nahrávali 

mobilním telefonem iPhone 7 a následně přepsali do elektronické formy  

(viz Příloha H-M). 

 

5.3 Analýza výzkumných dat 
	  
 K analýze jsme použili techniku tužka-papír (viz Příloha N), kdy jsme pracovali 

s elektronickým přepisem rozhovorů. Samotný rozhovor byl rozdělený do 6ti kategorií. 

Pomocí metody tužka-papír jsme data následně zpracovali a zobrazili pomocí tabulek a 

schémat v programu Microsoft Office Word for Mac. Získaná schémata přehledně 

zobrazují odpovědi jednotlivých respondentů. 

 

5.4 Charakteristika výzkumného vzorku 
	  
  
 Stanovili jsme si 3 kritéria pro výzkumný vzorek, a to, že respondenti jsou  

zaměstnanci ZZSLK, p.o., absolvovali adaptační proces a ukončení jejich adaptačního 

procesu nebylo starší dvou let. Všechna 3 kritéria splňovalo 6 oslovených respondentů. 

Všichni respondenti se výzkumu zúčastnili dobrovolně a s ochotou. V mnoha otázkách 

se jejich odpovědi shodovaly. V analýze výsledků z rozhovorů v Tab. 1 jsou uvedeny 

identifikační údaje respondentů. 

 

5.5 Kategorizace a analýza výsledků z rozhovorů 
	  
	  
 Otázky k rozhovoru jsme rozdělili do kategorií, které jsou vypsány níže. 

Výsledky jsme zobrazili pomocí tabulek a schémat, a doplnili je o úryvky z rozhovorů. 

Kategorie I - Identifikace 

Kategorie II - Adaptační proces 

Kategorie III - Odborné znalosti 
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Kategorie IV - Kritické body 

Kategorie V - Hodnocení 

Kategorie VI - Inovace 

 

 

5.5.1 Kategorie I - Identifikace 
	  
 

Tab. 1 Identifikace respondentů 

  

 V tabulce 1 vidíme, že jsme oslovili 6 respondentů, kteří byli zaměstnanci 

ZZSLK, p.o. a již ukončili adaptační proces této organizace. Z toho 3 muži a 3 ženy. 

Všichni respondenti byli vzděláni v oboru Zdravotnický záchranář, a to buď na vysoké 

škole, nebo vyšší odborné škole zdravotnické. Všichni respondenti nastupovali na 

ZZSLK, p.o. již po praxi z nemocnici. Ukončení AP je od 14ti dní až po hraniční 2 roky.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 věk 
 
 

dosažené 
vzdělání 

praxe ve 
zdravotnictví 

nástup doba od 
ukončení 

AP 

pohlaví 

R1 26 let VŠ 4 roky z nemocnice 24 měsíců muž 
R2 26 let VŠ-Bc. 6 let z nemocnice 22 měsíců žena 
R3 32 let VŠ-Bc. 5 let z nemocnice 22 měsíců muž 
R4 25 let VOŠZ 7 let z nemocnice 14 dní žena 
R5 26 let VŠ-Bc. 2,5 roku z nemocnice 3 měsíce žena 
R6 29 let VOŠZ 6,5 roku z nemocnice 7 měsíců muž 
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5.5.2 Kategorie II - Adaptační proces 
	  
	  

	  
	  

  

 Na obrázku 1 vidíme souhrn kategorie Identifikace (otázky z rozhovoru číslo  

6-9), který zahrnuje seznámení s adaptačním procesem ZZSLK, p.o., prvním dnem na 

pracovišti, seznámení s pracovištěm a školitelem. R2, R4, R5 a R6 se první den 

seznámili s vedoucím záchranářem, z toho R4, R5 a R6, společně s R1 a R3, se 

seznámili s pracovištěm. Pouze R2 byl seznámen s průběhem AP. R2 zmínil: „Přivítala 

jsem se s vedoucí záchranářkou, představily jsme se a setkala jsem se taky 

s  pracovním kolektivem, který tam ten den byl. Řekla mi, jak bude probíhat moje 

zaškolení a můj adaptační proces.“ Seznámení s pracovištěm probíhalo u většiny 

prohlídkou pracoviště. R6 se seznamoval s pracovištěm v průběhu adaptace s pomocí 

školitele. Shodnost informací o průběhu adaptačního procesu byla poté se skutečností 

u  všech respondentů 100%. Všichni respondenti uvedli, že měli více školitelů, kteří 

však byli ochotní. R4 odpověděl stručně, ale jasně: „Školitelů bylo víc a byli skvělí.“ 

 

 

ZHODNOCENÍ ŠKOLITELE 

více školitelů u R1-R6 ochotní školitelé na R2 a R3 skvělí školitelé u R4 

SHODNOST INFORMACÍ O PRŮBĚHU  

velmi shodné pro R2, R3 a R4 perfektní shoda pro R1 úplná shoda pro R5 a R6 

SEZNÁMENÍ S PRACOVIŠTĚM 

prohlídka pracoviště a aut u 
R1, R2, R4 a R5 

seznámení s 
harmonogramem u R3 a R4 

seznámení s kolegy u R1 a 
R4 

za chodu s pomocí školitele u 
R6 

1. DEN 

seznámení s vedoucím záchranářem  u 
R2, R4, R5 a R6 

seznámení s pracovištěm u R1, R3, R4, 
R5 a R6 seznámení s průběhem AP u R2 

Obr. 1 Adaptační proces ZZSLK, p.o. 
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5.5.3 Kategorie III - Odborné znalosti 

 

 

 
 Na obrázku 2 vidíme souhrn kategorie Odborné znalosti (otázky z rozhovoru 

číslo 10-14), který zahrnuje především odborné znalosti zdravotnických záchranářů, 

seznámení s charakteristikou práce u ZZSLK,p.o., seznámení s typy výjezdů, průběh 

zaškolení při vykonávání odborných činností a metody výcviku při zaškolení. R1, R3, 

R5 a R6 se s charakteristikou práce seznámili až při výjezdech. R2 se seznámil 

s plněním harmonogramu. Pouze R4 dostal vysvětlení od vedoucího záchranáře. R6 na 

otázku zmínil: „No to bylo taky většinou během výjezdů a já jsem tady byl předtím na 

praxi, takže jsem tak nějak věděl charakter tý práce.“ R1, R3, R4 a R6 se s typy 

výjezdů seznámili přímo na výjezdech. R2, R3 a R5 byli s typy výjezdů seznámeny od 

školitelů. U většiny respondentů probíhalo zaškolení odborných činností přímo ve 

výjezdech pod dohledem, současně R3, R4 a R5, spolu s R2, měli možnost cvičit na 

modelech a figurínách. R6 dodává: „Většinou to bylo přímo na místě s pacientama 

a  nebo potom na nějakejch školeních resuscitace například.“ Metodou výcviku u R1, 

R3 a R6 bylo pozorování výjezdu a následné zapojování se. R2, R3, R4 a R5 cvičili také 

na figurínách. Na otázku, jaké metody výcviku respondentům nejvíce vyhovují, 

odpověděl R5: „Mě asi vyhovovalo nejvíc to, když jsem si to mohla natvrdo vyzkoušet, 

METODY VÝCVIKU 

R1, R3 a R6 pozorovali a zapojovali se ve výjezdu na figurínách R2, R3, R4 a R5 

PRŮBĚH ZAŠKOLENÍ 
ve výjezdu pod dohledem u R1, R3, 

R4, R5 a R6 
na modelech a figurínách u R2, R3, 

R4 a R5 školení u R6 

TYPY VÝJEZDŮ 

R1, R3, R4 a R6 se s nimi seznámili přímo ve výjezdu informovali je školitelé u R2, R3 a R5 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE NA ZZS 
R1, R3, R5 a R6 se s ní seznámili 

ve výjezdu plnění harmonogramu u R2 vedoucí záchranář vysvětlil průběh 
výjezdu u R4 

Obr. 2 Odborné znalosti a zaškolení zdravotnických záchranářů 
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kdy jsem prostě jela na výjezd a nechali mě ho výst a jenom prostě maximálně mi do 

toho vstoupili, když jsem na něco zapomněla nebo oni by to udělali jinak.“ 

R3  odpověděl takto: „Ideální je si všechno vyzkoušet, vlastně i u věcí, u kterých si 

člověk není jistej, protože se dělají výjimečně, tak samozřejmě na modelu a v praxi se 

k  tomu nedostane zrovna moc často.“ 

 

5.5.4 Kategorie IV - Kritické body  
	  

  

 

  Na obrázku 3 vidíme souhrn kategorie Kritické body (otázky z rozhovoru 

číslo 15-20), který zahrnuje především kritické body adaptačního procesu, co se od 

zdravotnických záchranářů během adaptace očekávalo, jak se jim věnovali školitelé, 

spolupráci s kolegy, délku adaptačního procesu a jeho výhody a nevýhody. U většiny 

respondentů se očekávalo, že se aktivně zapojí do chodu organizace. Zájem o tuto práci 

a kladný postoj se očekával u R2, R3 a R6. U R4 se očekávalo samostudium. Školitelé 

se věnovali naplno R2 a R6, ochotní byli na R3, R4 a R5. R1 zmínil: „Tak to je 

NEVÝHODY  

časově náročné pro R1 a R5 málo hodin pro R2 R3 si nevyzkoušel psát 
dokumentaci  

střídání aut a školitelů u R4 a 
R6 

VÝHODY  
zapojení se do výjezdu u R1, R2, R3 a 

R6 vedení výjezdu pod dohledem u R4 libovolný rozpis služeb u R2 a R5 

DÉLKA AP 

120 hodin pro R1-R6 R1, R3 a R5 splnili za 1,5 
měsíce  R2 a R4 splnili za 2 měsíce R6 splnil za 1 měsíc 

SPOLUPRÁCE S KOLEGY 

skvělá a bezproblémová  u R1-R6 

ŠKOLITELÉ 

ochotní na R3 a R4 věnovali se naplno R2 a R6 záleželo na člověku u R1 spokojený byl R5 

OČEKÁVÁNÍ OD NOVÁČKA 

zapojení se  u R1-R5 zájem u R2 a R3 samostudium u R4 kladný postoj a samostatnost 
u R6 

Obr. 3 Kritické body adaptačního procesu 
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individuální. Jsou tady školitelé, kteří se věnují na 100%, jsou tady školitelé, kteří mají 

třeba i dost úkonů v tomhle zaměstnání jakoby jiné charakteristiky, takže na nás nemají 

tolik času.“ Spolupráce s novými kolegy byla skvělá a bezproblémová u všech 6ti 

respondentů. Délka adaptačního procesu byla u všech respondentů též stejná, ale každý 

ji splnil za jinou dobu. R1, R3 a R5 si svých 120 hodin odchodili za 1,5 měsíce, R2 a R4 

za 2 měsíce a R6 dokonce za měsíc jeden. R1, R2, R3 a R6 vyhovovalo, že se aktivně 

zapojovali do výjezdu. R4 byl rád, že si vyzkoušel i vedení výjezdu pod dohledem. R2 

a  R5 vyhovovalo, že si mohli libovolně vypsat služby. R2 zmínil: „Hodně mi 

vyhovovalo to, že jsem si mohla v podstatě říct, kdy já mám volno, takže nebylo potřeba 

si přizpůsobovat služby v nemocnici tomu adaptačnímu procesu a vyhovovalo mi to, že 

jsem přímo viděla ten ostrý výjezd, že jsem se ho mohla zúčastnit a když už jsem pak 

věděla víc, tak jsem některé úkony mohla provádět na základě svých kompetencí také 

sama.“ R1 a R5 nevyhovovala časová náročnost současného povolání a zároveň 

adaptace u ZZSLK, p.o. R2 zmínil, že 120 hodin není dostačujících. R3 nevyhovovalo, 

že si nevyzkoušel psát dokumentaci, zmínil k tomu: „Co mi nevyhovovalo, že ani 

v  týhle pozici si člověk nevyzkouší psát dokumentaci a na ostro ve výjezdu ho to 

vlastně čeká až potom v praxi, když už nastoupí do práce.“ Střídání aut a školitelů 

nevyhovovalo R4 a R6, kdy R4 reagoval takto: „Nevyhovovalo mi to, že jsme vlastně 

neměli jednoho školitele, bylo jich teda víc, a pak i to točení mezi těma sanitama. 

Lepší by bylo, kdyby jsme zůstali třeba celý den s tou jednou posádkou, zvykli si na tu 

posádku, ona věděla, co já dělám, já bych věděla taky, co oni dělají než se furt takhle 

točit. To se mi úplně nelíbilo.“ 
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5.5.5 Kategorie V - Hodnocení  
 
 

 
 

 

 Na obrázku 4 vidíme souhrn kategorie Hodnocení (otázky z rozhovoru číslo   

21-25), který zahrnuje, jak adaptující se záchranáři hodnotí samotný adaptační proces 

ZZSLK, p.o., jak probíhalo jejich průběžné hodnocení, jak a kdy jim bylo hodnocení 

sděleno, jak byl adaptační proces ukončen, kdy poté nastoupili jako plnohodnotní 

zaměstnanci a zda se cítili být připraveni pro samostatnou práci. Všech 6 respondentů 

nevědělo, že probíhá nějaké jejich průběžné hodnocení. Dozvěděli se o něm až 

u  zkoušky, R1, R5 a R6 to sdělil vedoucí záchranář s tím, že je hodnotili jejich 

školitelé. R5 zmínil: „O průběžným hodnocení jsem nevěděla, s tím, že se vedoucí 

záchranář postupně asi ptal všech výjezdových skupin na moji práci.“ Ukončení 

adaptačního procesu probíhalo u R2-R6 formou ústní a praktické zkoušky. Pouze 

u  R1  probíhalo formou testu. R2 dodává: „Tak ukončení probíhalo ústní a v podstatě 

i  trošku praktickou zkouškou. Bylo to u vedoucího záchranáře, kdy jsem dostala 

otázky na odborná témata, musela jsem na ně reagovat. Bylo potřeba ukázat, že se 

orientuju úplně ve všech oblastech té urgentní medicíny a musela jsem prokázat, že 

umím používat vybavení a materiály v sanitce.“ R1 nastoupil jako plnohodnotný 

zaměstnanec za 14  dní, R2 a R4 již za týden, R3 a R5 následující měsíc a R6 dokonce 

PŘIPRAVENOST 

R1-R6 byli připraveni 

NÁSTUP PO UKONČENÍ AP 

R1 za 14 dní R2 a R4 za týden R3 a R5 další měsíc R6 za 3 dny 

UKONČENÍ AP 

testem u R1 ústní a praktickou zkouškou u R2-R6 

SDĚLENÍ HODNOCENÍ 

R1-R6 se ho dozvěděli u zkoušky od vedoucího záchranáře R1, R5 a R6 

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ 

R1-R6 o něm nevěděli hodnotili školitelé u R1-R5 

Obr. 4 Hodnocení adaptačního procesu 
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už za 3 dny. Co se připravenosti týče, tak se všech 6 respondentů cítilo připravených, 

s některými výtkami. R1 zmínil: „Myslím si, že připraven ano, ale ta jistota se nabírá 

až časem ve výjezdech.“ R2 zmínil: „Já myslím, že určitě byla, ale opravdu moc 

důležité je to, aby člověk studoval i sám doma, aby se nevěnoval jenom tomu, co vidí 

v  té sanitce.“ R3 zmínil: „Asi jsem byl připraven s některými nedostatky a výhradami, 

který se pak týkají věcí, který člověk nezažije často, ale myslím si, že jde spíš 

o  administrativní věci jako je třeba vyúčtování samoplátců.“ R4 zmínil: „Převážně 

byla a bylo pro mě lepší jít na záchrannou službu z oddělení, konkrétně z arovýho 

oddělení, kdy všechny ty věci si tam člověk může zkusit na tom ARU a nemá třeba 

takový strach.“ R5 zmínil: „Doufám, že ano, ale samozřejmě postupem času jsem 

cejtila víc a  víc jistoty.“ A nakonec R6 zmínil: „Myslím si, že jo, ale byl to docela velký 

stres.“ 

 

5.5.6 Kategorie VI - Inovace  
 
	  

PŘEDNOSTI AP 

R1-R4 chválí kolektiv R1 a R4 chválí četnost 
výjezdů 

R5 chválí možnost 
prodloužení AP 

R6 chválí průběh přímo v 
terénu 

ZMĚNY 

R1, R4 a R6 by stanovili 
jednoho školitele 

R2 by prodloužil 
hodinovou dotaci 

R3 by více zapojoval do 
výjezdu R5 by nijak neměnil 

HODNOCENÍ AP 

je co zlepšovat pro R1 R2-R6 hodnotí kladně 

Obr. 5 Inovace adaptačního procesu  



	  

	  
	  
	  

38 

	   Na obrázku 5 vidíme souhrn kategorie Inovace (otázky číslo 26-28), které 

zahrnují především připomínky a  inovace adaptačního procesu ZZSLK, p.o., jak ho 

adaptující se záchranáři hodnotí, jak by ho změnili a co by na něm rádi vyzdvihli.  

R2-R6 hodnotí adaptační proces kladně. R1 zmiňuje: „Tak určitě je tady co zlepšovat, 

ale myslím si, že to probíhalo dobře.“ 5 respondentů odpovědělo, že by adaptační 

proces nějak změnili. R1, R4 a R6 by stanovili jednoho daného školitele. R4 zmínil: 

„Asi bych vytyčila jednoho školitele, který by se věnoval tomu stážistovi.“ R2 by 

prodloužil hodinovou dotaci pro adaptaci, dodává: „Změnila bych ho tak, že bych trošku 

prodloužila tu hodinovou dotaci, kterou musí nový pracovník strávit jako stážista, 

myslím, že by bylo potřeba těch stáží trošku víc než těch 120 hodin.“  R3 by více 

zapojoval adaptujícího se záchranáře do výjezdu. R5 byl spokojený a nic by neměnil. 

R1-R4 vyzdvihují na adaptačním procesu kolektiv ZZSLK, p.o., který jim pomohl se 

hladce začlenit a současně vyzdvihují četnost výjezdů, která jim přinesla zkušenosti. R5 

chválí možnost prodloužení adaptačního procesu na více hodin, dodává: „Vyzdvihla 

bych asi to, že pokud se člověk necítí, tak si může ten proces prodloužit a prostě vzít si 

víc těch hodin.“ R6 chválí, že adaptace probíhá i přímo na výjezdech, tudíž i prakticky, 

a nejen teoreticky, dodává: „Že pracuju přímo v terénu a dělám to, co potom dělat 

budu.“ 
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5.6 Analýza výzkumných cílů a výzkumných otázek 
  

 Při zadávání tématu jsme stanovili 4 výzkumné cíle. Prvním cílem bylo 

zmapovat adaptační proces ZZSLK, p.o. Druhým cílem bylo zjistit případné 

kritické body adaptačního průběhu. Třetím cílem bylo zjistit, jak probíhá průběžné 

hodnocení v rámci adaptačního procesu. Čtvrtým cílem bylo inovovat stávající 

adaptační proces ZZSLK, p.o. 

  K prvnímu výzkumnému cíli jsme stanovili výzkumnou otázku číslo 1, a to jak 

probíhá adaptační proces nově přijatých zdravotnických záchranářů u ZZSLK, 

p.o.? Ke druhému výzkumnému cíli jsme stanovili výzkumnou otázku číslo 2, a to jaké 

kritické body má adaptační proces ZZSLK, p.o.? K třetímu cíli jsme stanovili 

výzkumnou otázku číslo 3, a to jakým způsobem probíhá průběžné hodnocení 

v rámci adaptačního procesu ZZSLK, p.o.? Čtvrtý cíl jsme zmapovali pomocí  

samotných otázek z rozhovorů, kde zdravotničtí záchranáři poukazují na některé 

nedostatky a naopak vyzdvihují přednosti adaptačního procesu ZZSLK, p.o. 

 

 

 

 K vyhodnocení první výzkumné otázky jsme použili otázky z rozhovoru s čísly 

6, 7, 8, 9, 18 a 23. Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že první den probíhalo 

seznámení s vedoucím záchranářem, který provedl adaptujícího se záchranáře 

pracovištěm. Jeden respondent zmínil, že první den se seznámil s průběhem 

adaptace. Seznámení s pracovištěm probíhalo formou prohlídky pracoviště 

a  seznámením se s harmonogramem organizace. Informace o tom, jak bude probíhat 

adaptační proces se plně shodovaly poté se skutečností. Adaptující se záchranáři neměli 

každý svého školitele, nýbrž bylo školitelů více, což ale neovlivnilo ochotu a trpělivost 

Tab. 2 Analýza výzkumného cíle č. 1 

 počet respondentů procentuální zhodnocení 

seznámení s vedoucím záchranářem 

a pracovištěm 

4 66,7 % 

prohlídka pracoviště 4 66,7 % 

více školitelů 6 100 % 

délka 120 hodin 6 100 % 

ukončení zkouškou 5 83,3 % 



	  

	  
	  
	  

40 

školitelů. Délka adaptačního procesu byla pro všechny respondenty stejná, a to 

10  dvanácti hodinových směn. Žádný respondent nevyužil možnost prodloužit si 

hodinovou dotaci. Adaptační proces ukončila závěrečná ústní a praktická zkouška. 

 

 

Tab. 3 Analýza výzkumného cíle č. 2 

 počet respondentů procentuální zhodnocení 

střídání školitelů 2 33,3 % 

časová náročnost 2 33,3 % 

krátká doba AP 1 16,7 % 

bez nácviku psaní dokumentace 1 16,7 % 

 

 K vyhodnocení druhé výzkumné otázky jsme použili otázky z rozhovoru s čísly 

16, 17 a 20. Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že se školitelé věnovali 

adaptujícím se záchranářům naplno a byli ochotní. Zde je důležité zmínit, že 

školitelem u ZZSLK, p.o. máme na mysli řadového zaměstnance ZZSLK, p.o., který 

pracuje jako nelékařský zdravotnický pracovník. Jeho služby se nijak neshodují se 

službami adaptujícího se záchranáře, ten během své služby střídá sanitní vozy 

a  školitelem se mu stává vždy vedoucí jednotlivého výjezdu. Spolupráce s ostatními 

kolegy byla bezproblémová. Jako kritické body uvádí 2 respondenti právě střídání 

sanitních vozů a školitelů. Školiteli by měli být pouze ti pracovníci, kteří jsou pro 

zaškolení nových pracovníků proškoleni. Každý den jiný, nebo hned několik školitelů 

denně, narušuje plynulý průběh adaptace a může postrádat systematičnost. Dalším 

kritickým bodem je časová náročnost u dvou respondentů, kdy zaškolení se u ZZSLK, 

p.o. probíhalo paralelně s předchozím zaměstnáním. Jednomu respondentovi by 

vyhovovalo více hodin pro možnost zaškolení se. Bylo především ideální, aby  

zadaptovaný záchranář nastoupil co nejdříve, jelikož byl po čerstvě ukončeném procesu 

adaptace plný zkušeností a snadněji se zapojoval do pracovního procesu ZZSLK, p.o. 

Čtvrtým kritickým bodem je, že si jeden respondent řádně nevyzkoušel psát 

dokumentaci - výjezdový protokol, v tom ho pravděpodobně nikdo řádně neproškolil. 
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Tab. 4 Analýza výzkumného cíle č. 3 

 

 K vyhodnocení třetí výzkumné otázky jsme použili otázky z rozhovoru s čísly 

21 a 22. Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že o průběžným hodnocení nikdo 

z respondentů nevěděl. Že nějaké probíhalo, jim bylo sděleno až u závěrečné zkoušky, 

a to většinou od vedoucího záchranáře. Na základě jeho výpovědi probíhalo průběžné 

hodnocení tak, že se on sám ptal školitelů - záchranářů z výjezdu, jak si adaptující se 

záchranář stojí, eventuálně přicházeli oni s připomínkami za vedoucím záchranářem. 

Jedná se tedy o nedodržování průběžného hodnocení dle Metodického pokynu MZ ČR. 

Zde se píše, že by průběžné hodnocení mělo probíhat 1x týdně, avšak minimálně 1x za 

měsíc, a realizovat by ho měl vedoucí pracovník nebo školitel formou hodnotícího 

pohovoru nebo prověřením praktických dovedností se zápisem do příslušné 

dokumentace (Česko, 2009). 

 

 

Tab. 5 Analýza výzkumného cíle č. 4 

 počet respondentů procentuální zhodnocení 

jeden školitel 3 50 % 

více hodin 1 16,7 % 

více zapojit do výjezdu 1 16,7 % 

neměnil by  1 16,7 % 

 

 K vyhodnocení čtvrtého výzkumného cíle jsme použili otázky z rozhovoru 

s čísly 26 a 27. Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že 5 respondentů hodnotí 

adaptační proces ZZSLK, p.o. kladně a 1 respondent dodává, že je co zlepšovat. 

3  respondenti by stanovili jednoho školitele pro jednoho adaptujícího se záchranáře. 

Dále by navýšili hodinovou dotaci a více by zapojovali do výjezdu. Pouze 

1  respondent by nic na adaptačním procesu ZZSLK, p.o. neměnil.  

 počet respondentů procentuální zhodnocení 

skryté hodnocení 6 100 % 

hodnocení sděleno u zkoušky 6 100 % 
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6. Diskuze 
 

 Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem zdravotnických záchranářů. 

Stanovili jsme 4 cíle, a to zmapovat průběh současného adaptačního procesu, zjistit 

eventuální kritické body, zjistit postup průběžného hodnocení a inovovat stávající 

adaptační proces. K těmto cílům jsme stanovili výzkumné otázky. Pro výzkum jsme 

zvolili kvalitativní metodu, a to formou rozhovoru. Rozhovory probíhaly se 

zdravotnickými záchranáři, kteří již pracovali u ZZSLK, p.o., absolvovali adaptační 

proces a ukončení jejich AP nebylo starší dvou let. Bylo osloveno 6 respondentů, kteří 

s rozhovorem ochotně souhlasili, dokonce se o danou problematiku zajímali. Je však 

nutné zdůraznit, že z důvodu menšího počtu respondentů nelze výsledky výzkumu 

zobecnit na  adaptační proces jako takový.  

 Při nástupu na nové pracoviště se nový pracovník seznamuje s pracovištěm, 

s  pracovními podmínkami a se spolupracovníky (Zítková, Pokorná a Mičudová, 2015). 

Postupně se začleňuje do pracovního procesu. Ukončení procesu adaptace může být 

formou pohovoru, přezkoušení, obhajobou práce nebo získáním registrace (Špirudová, 

2015). Nynější podoba adaptačního procesu funguje na ZZSLK, p.o. zhruba 10 let, 

neustále se vyvíjí a doplňuje. Adaptační proces ZZSLK, p.o. je součástí kvalifikační 

směrnice, která dosud nebyla oficiálně vydána. Jedná se o vnitřní dokument. Průběh 

vede školící středisko organizace, v tomto případě vedoucí záchranář územního odboru 

a referenti vzdělávání. Adaptační proces začíná podepsáním smlouvy o odborné stáži na 

dobu minimálně 120 hodin. Tuto dobu je možno na základě žádosti ze strany školeného 

nebo ze strany vedoucího záchranáře prodloužit (ZZSLK, p.o). Tyto informace se na 

základě získaných dat naprosto shodují. Školený v tomto případě ještě není 

zaměstnancem ZZSLK, p.o., není povinen za odbornou stáž platit žádný poplatek, ale 

nedostává ani žádný plat. Při plnění odborné stáže může pracovat i v jiném 

zdravotnickém zařízení, např. v nemocnici (ZZSLK, p.o.). Všichni respondenti uvedli, 

že během adaptačního procesu stále pracovali na své předchozí pozici. Bylo to ovšem 

časově náročné a adaptující se záchranáři měli obavy ze ztráty původního zaměstnání, 

jelikož museli podat výpověď, a v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky u ZZSLK, 

p.o. by nemohli nastoupit ani tam. Adaptační proces neboli stáž může být předčasně 

ukončena při porušení legislativy ze strany školeného, při shledání, že školený nejeví 

o  stáž zájem, či ji může školený ukončit sám ze svého rozhodnutí. Stáž probíhá na 
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okresní výjezdové základně, a to vzhledem k tomu, že je zde očekáván největší počet 

výjezdů (ZZSLK, p.o.). Všichni respondenti vykonávali stáž na výjezdové základně 

Liberec, která disponuje čtyřmi vozy RZP, dvěma vozy RV a vrtulníkem LZZS. Na 

okresní základně probíhá především praktická část pro školené, kteří mají zájem 

pracovat na menší výjezdové základně. Na té se poté seznamují s harmonogramem 

a  zvyklostmi pracoviště. Toto seznámení proběhlo u našich respondentů 1. den stáže. 

Po dobu odborné stáže jezdí školený jako 3. pracovník v sanitním voze, aktivně se 

podílí na provádění odborných dovedností pod dohledem. Toto považuje většina 

respondentů za výhodu libereckého adaptačního procesu. Pokud nemá adaptující se 

záchranář příležitost si daný výkon vyzkoušet prakticky, musí ho alespoň velmi dobře 

ovládat teoreticky. Výkony nejsou bodově hodnoceny a  školený nemá daný počet, kolik 

by jich měl vykonat (ZZSLK, p.o.). Zákon č. 96/2004 Sb. říká, že školitelem může být 

takový pracovník, který získal odbornou způsobilost (podle zákona č. 96/2004 Sb. 

o  nelékařských zdravotních povoláních) a získal osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu (Česko, 2009).	  Školitelem u ZZSLK, p.o. se stávají 

všichni záchranáři ve výjezdu, jelikož školený během odborné praxe střídá sanitní vozy 

a  výjezdové skupiny, což je ideální pro zisk zkušeností (ZZSLK, p.o.). R1, R4 a R6 by 

ale preferovali zvolení pouze jednoho školitele pro školeného, R1 zmínil: „Určitě bych 

zavedl jasné školitele, kteří jsou k tomu proškoleni, aby školili nás.“ Po uplynutí 

minimální doby odborné stáže, 120 ti hodin, jde školený k  přezkoušení, které probíhá 

ústní formou (ZZSLK, p.o.). Délka stáže se u všech respondentů shoduje, a to na 

120  hodin, jako ukončení 5 respondentů uvedlo závěrečnou zkoušku. Komise 

zkoušejících se skládá z  vedoucího záchranáře územního odboru, školitele a náměstka 

NLZP. Prvním okruhem je vybavení sanitního vozu a schopnost obsluhovat přístroje. 

Druhým okruhem jsou odborné otázky, které se vybírají, nikoliv losují. Většinou se 

vybírá kardiopulmonální resuscitace a ještě jedna otázka jiná. Tyto informace potvrdili 

všichni respondenti. Pokud školený uspěje, je mu udělen protokol o  přezkoušení. 

Následuje BOZP a preventivní lékařská prohlídka. Školený se stává zaměstnancem 

ZZSLK, p.o. a  je s ním sepsána pracovní smlouva (ZZSLK, p.o.).	  

 Z rozhovorů jsme zjistili 4 kritické body. Prvním je střídání sanitních vozů 

a  školitelů. Zde by bylo na místě stanovit školitele, kteří by měli kvalifikaci pro výkon 

zaškolení nových pracovníků. Druhým kritickým bodem je časová náročnost, protože 

adaptující se záchranáři paralelně se stáží pracují na dosavadní pozici. Třetím kritickým 
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bodem je málo hodin stáže. Ty se dají ale navýšit po domluvě s vedoucím pracovníkem. 

Čtvrtým kritickým bodem je nedostatečné seznámení s dokumentací-s výjezdovým 

protokolem. V tomto případě by mělo probíhat školení psaní dokumentace ještě před 

prvním výjezdem školeného. 

Pravidelné hodnocení umožňuje kontrolu, usměrňování a podněcování 

školeného. Schopnosti, motivace a spokojenost determinují ve školeném požadovaný 

pracovní výkon. Podstatou hodnocení je pozorování zpětné vazby, která poskytuje 

informace o skutečném pracovním výkonu. (Šikýř, 2014).	  Na ZZSLK, p.o. hodnotí 

školeného ostatní pracovníci ve výjezdu. Hodnocení probíhá i průběžně, převážně 

dotazem, eventuálně může vedoucí záchranář územního odboru vyjet na výjezd jako 

kontrola (ZZSLK, p.o.). Všichni respondenti ovšem o průběžném hodnocení nevěděli 

a  dozvěděli se ho až v den zkoušky, což nekoresponduje s nařízením Metodického 

pokynu MZ ČR. Jsme toho názoru, že je průběžné hodnocení velmi důležité. Školený se 

tak může dozvědět o  svých případných slabších místech a zapracovat na jejich zlepšení. 

Po uplynutí adaptačního procesu je novému zaměstnanci vydán protokol Hodnocení 

zaměstnance po ukončení adaptačního procesu. Je prováděno vedoucím záchranářem 

územního odboru ve spolupráci s vedoucím lékařem téhož územního odboru. 

Zaměstnanec je hodnocen dle kritérií, jak dobře např. plní harmonogram a každodenní 

povinnosti. Hodnotí se výkon pracovní pozice v rámci poskytování PNP. K tomu patří 

správné vedení dokumentace a chování a komunikace na místě zásahu, či v kolektivu. 

Hodnocení probíhá nejprve slovně a následně bodově. Každé kritérium má rozsah bodů 

0-3, přičemž 3 body je nejvyšší možný zisk a jsou doplněna kolonkou pro slovní 

hodnocení. Na závěr jsou stanovena případná nápravná opatření (včetně stanovení 

dalšího termínu hodnocení) a doporučení (další trvání pracovního poměru nebo jeho 

ukončení, změna smlouvy) (ZZSLK, p.o.).  

 Co se připomínek a inovací týče, 5 respondentů hodnotí adaptační proces kladně, 

avšak s některými výtkami. Jedná se o stanovení jednoho školitele, navýšení hodinové 

dotace pro adaptaci a ještě intenzivněji by zapojovali adaptující se záchranáře do 

výjezdu. Školitelem je vždy zdravotnický záchranář nebo sestra pro intenzivní péči. 

Tento NLZP musí mít  nejméně pětiletou praxi v oboru, osvědčení pro výkon praxe bez 

odborného dohledu a vlastní nadstandardní výsledky při ověřování odborných znalostí 

a dovedností, které bylo zavedeno v  rámci systému interního vzdělávání a  výcviku 

všech zdravotnických pracovníků organizace (Šín, Böhm a Kukačka, 2014). Takto se 
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k  roli školitele staví ZZS Karlovarského kraje. Tudíž je zde důkaz, že zavedení jednoho 

školitele jednomu školenému po celou dobu adaptace není nemožné. Navýšit si 

hodinovou dotaci adaptace má právo každý adaptující se záchranář, který ještě nezískal 

dostatek zkušeností, aby adaptační proces ukončil. Pro zisk zkušeností využívá 

adaptující se záchranář znalostí ze studia a odborné literatury, studia legislativy 

a  samostudia a praktickému nácviku. Zde je vhodné, aby si adaptující se záchranář 

mohl zkoušet vést výjezd, včetně vyšetření, ošetření a případného směřování pacienta, 

a  to pod odborným dohledem svého školitele. Pouze 1 respondent by adaptační proces 

ZZSLK, p.o. nijak neměnil. 
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7. Návrh doporučení pro praxi 
	  
 Cílem této bakalářské práce pro nás byla analýza adaptačního procesu 

nastupujících zdravotnických záchranářů. Výzkumným šetřením jsme zjistili průběh 

adaptačního procesu, který byl vyhovující, jen je nezbytné řádně seznámit první den 

s průběhem adaptace. Dále byly zjištěny kritické body, na jejichž základě bylo 

vytvořeno doporučení pro praxi, a to v první řadě stanovení zdravotnického záchranáře 

školitele, který bude mít směny souběžně s adaptujícím se záchranářem a bude se 

věnovat jen jemu. V první řadě by se měl každý adaptující se záchranář seznámit 

s psaním dokumentace-výjezdového protokolu, a to ještě před prvním výjezdem. Také 

byl zjištěn průběh hodnocení, o kterém se adaptující se záchranáři dozvěděli až po 

ukončení adaptace. Je více než vhodné provádět pravidelně průběžné hodnocení, a to 

písemnou i ústní formou během procesu adaptace. Důležité je, aby se o něm v průběhu 

adaptace dozvěděli i adaptující se záchranáři. Hlavním výstupem bakalářské práce byl 

článek připravený k publikaci v odborném periodiku. 
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8. Závěr 
  
 V této bakalářské práce se zabýváme tématem adaptačního procesu 

zdravotnických záchranářů. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. 

  Teoretickou část jsme vypracovali na základě studia odborné literatury 

a  periodik, platných zákonů a vyhlášek České republiky. V této části se zabýváme 

osobností zdravotnického záchranáře, především jeho vzděláváním a kompetencemi 

a  dále historií záchranářství, urgentní medicínou a první pomocí. Také se zabýváme 

definicí zdravotnické záchranné služby a jejím adaptačním procesem a adaptačním 

procesem pro nelékařské zdravotnické pracovníky. V poslední řadě popisujeme definici, 

průběh, roli mentora, faktory ovlivňující AP a rizika adaptačního procesu obecně. 

 Ve výzkumné části jsme se zaměřili na zmapování samotného adaptačního 

procesu zdravotnických záchranářů. Stanovili jsme 4 výzkumné cíle, a to průběh 

adaptačního procesu, zjištění případných kritických bodů, zjištění postupu průběžného 

hodnocení a inovaci stávajícího AP. Prvním cílem bylo zmapovat průběh adaptačního 

procesu. K tomuto cíli jsme vytvořili výzkumnou otázku Jak probíhá adaptační 

proces nově přijatých zdravotnických záchranářů u Zdravotnické záchranné 

služby Libereckého kraje? Druhým cílem bylo zjistit případné kritické body AP. 

K tomuto cíli jsme vytvořili výzkumnou otázku Jaké kritické body má adaptační 

proces Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje? Třetím cílem bylo zjistit, 

jak probíhá průběžné hodnocení v rámci AP. K tomuto cíli jsme vytvořili výzkumnou 

otázku Jakým způsobem probíhá průběžné hodnocení v rámci adaptačního 

procesu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje? Čtvrtým cílem bylo 

inovovat stávající AP. K tomuto cíli jsme využili přímo otázky z rozhovoru. Výzkum 

probíhal za pomoci kvalitativní metody formou strukturovaného rozhovoru, který 

umožnil respondentům se plně vyjádřit. Rozhovor obsahoval 28 otázek a byl rozdělen 

do čtyř kategorií. Rozhovor poskytlo 6 zdravotnických záchranářů, kteří byli 

zaměstnanci ZZSLK, p.o., ukončili již svůj AP a délka ukončení nepřesáhla 24 měsíců. 

Všechny stanovené výzkumné cíle jsme na základě analýzy dat splnili. V souladu se 

zjištěnými výsledky jsme navrhli konkrétní doporučení na některé změny v průběhu AP 

nastupujících zdravotnických záchranářů. Hlavním výstupem práce byl článek 

připravený k publikaci v odborném periodiku.	  
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Příloha A: Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k  výkonu nelékařských zdravotnických povolání	  

	  

§ 18	  

Zdravotnický záchranář	  
	  

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává 

absolvováním	  

	  

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

zdravotnických záchranářů,	  

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších 

zdravotnických školách, nebo	  

c) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999.	  

	  

(2) Zdravotnický záchranář, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. 

c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu 

povolání zdravotnického záchranáře. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze 

pod odborným dohledem.	  

	  

(3) Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také 

zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání 

všeobecná sestra podle § 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní 

péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu 

alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech.	  

	  

(4) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci 

specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační péče 

a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné 

a  diagnostické péči (Česko, 2004, s. 1458). 

	  

 

 



	  

	  
	  
	  

Příloha B: Vyhláška č. 2/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků	  

	  

§ 17	  

Zdravotnický záchranář	  
	  

(1) Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného 

dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně 

letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci 

akutního příjmu specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může:	  

	  

a) monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického 

záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování 

pulzním oxymetrem,	  

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, 

včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu 

elektrokardiogramu,	  

c) zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní 

aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,	  

d) provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně 

je posuzovat,	  

e) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní 

dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných 

zvukových a světelných zařízení,	  

f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,	  

g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport 

pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu,	  

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků 

hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,	  

i) zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,	  

j) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat 

jejich dostatečnou zásobu,	  

k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi 

a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,	  



	  

	  
	  
	  

m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu,	  

n) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního 

stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich 

řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,	  

o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné 

rady za použití vhodného psychologického přístupu.	  

	  

(2) Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké 

záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního 

příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při 

poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může:	  

	  

a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační 

kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, 

pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci,	  

b) podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,	  

c) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu 

aplikace a ukončovat ji,	  

d) provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let,	  

e) odebírat biologický materiál na vyšetření,	  

f) asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence,	  

g) zajišťovat intraoseální vstup (Česko, 2016, s. 492-493).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 



	  

	  
	  
	  

Příloha C: Vyhláška č. 2/2016 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 391/2017 Sb. 

o  zdravotnickém záchranáři se specializovanou způsobilostí pro urgentní medicínu	  

	  

§ 109	  

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu	  
	  

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu vykonává činnosti podle § 17 a § 54 

písm. a) a dále poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-

léčebnou péči na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci 

akutního příjmu. Přitom zejména může:	  

	  

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře	  

1. zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami u pacienta staršího 10 let při 

prováděné kardiopulmonální resuscitaci,	  

2. zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci pomocí použití přístrojů 

k  automatické srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po 

provedení záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně 

nezbytných,	  

3. odebírat biologický materiál na vyšetření,	  

4. zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,	  

5. zajišťovat intraoseální vstup,	  

6. zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové 

techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové 

technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je, být vedoucím zdravotnické 

složky za podmínek stanovených podle § 1 písm. d) vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se 

provádí zákon o zdravotnické záchranné službě, 

 

7. provádět zdravotnickou část záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech v součinnosti s velitelem zásahu;	  

	  

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře	  

1. provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pomocí přístrojové techniky, včetně 

využití invazivních metod,	  

2. provádět externí kardiostimulaci, 



	  

	  
	  
	  

3. provádět tracheobronchiální laváže pacientů s tracheální intubací, pečovat o dýchací 

cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích, 

provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami, 

4. zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta při vědomí, 

5. zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta staršího 10 let 

v  bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami, 

6. provádět extubaci tracheální kanyly, 

c) pod odborným dohledem lékaře aplikovat transfuzní přípravky a přetlakové objemové 

náhrady (Česko, 2016 a 2017, s. 528). 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  

Příloha D1: Adaptační proces ZZS LK, p.o.	  
	  
Zdravotnická	  záchranná	  služba	  Libereckého	  kraje	  	  
příspěvková	  organizace	  
	  
	  

ADAPTAČNÍ PROCES ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE	  
	  
	  
Jméno	  a	  příjmení:	  
	  
Výjezdová	  základna:	  
	  
Zahájení	  adaptačního	  procesu:	  
	  
	  
Tabulka č. 1 - obecné a odborné dovednosti, znalosti záchranáře	  
cílová dovednost, znalost	   datum	   podpis školitele	  
seznámení s pracovištěm	   	   	  
organizační, pracovní a provozní řád ZZS LK	   	   	  
organizační dokumentace	   	   	  
legislativa bezprostředně se vztahující k výkonu povolání na	   	   	  
ZZS	   	   	  
pracovní doba, plán služeb	   	   	  
náplň práce, harmonogram práce	   	   	  
pracovní výkaz	   	   	  
práva a povinnosti zaměstnance ZZS LK	   	   	  
obsluha PC, aktuální programy	   	   	  
práce s radiostanicemi	   	   	  
BOZP, PO, kniha úrazů	   	   	  
třídění odpadu, práce s odpadem	   	   	  
hygiena práce v PNP	   	   	  
dezinfekční program	   	   	  
evidence omamných látek	   	   	  
povinnosti zdravotnického záchranáře ve	   	   	  
výjezdové skupině	   	   	  
technické a materiální vybavení vozů ZZS LK	   	   	  
péče o pomůcky a přístroje	   	   	  
příprava materiálu ke sterilizaci	   	   	  
výjezdová dokumentace	   	   	  
práva pacienta	   	   	  
etický kodex zdravotnického pracovníka	   	   	  
péče o zemřelého, dokumentace	   	   	  
zdravotní a soudní pitva	   	   	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  

Zdravotnická	  záchranná	  služba	  Libereckého	  kraje	  	  
příspěvková	  organizace	  
	  
	  
Tabulka č. 2 – praktické znalosti a dovednosti záchranáře	  
	  
	   cílová dovednost, znalost	   datum	   podpis školitele	  
	   techniky zajištění dýchacích cest	   	   	   	  
	   zavedení vzduchovodu	   	   	  
	   zavedení supraglotických pomůcek	   	   	  
	   příprava pomůcek k intubaci	   	   	  
	   asistence u intubace	   	   	  
	   techniky zajištění krevního oběhu	   	   	   	  
	   zajištění periferní žíly flexilou	   	   	  
	   příprava pomůcek k intraoseálnímu vstupu	   	   	  
	   asistence u intraoseálního vstupu	   	   	  
	   příprava pomůcek k hrudní drenáži	   	   	  
	   asistence u hrudní drenáže	   	   	  
	   příprava pomůcek ke 
koniotomii	  

	   	   	  

	   asistence u koniotomie	   	   	  
	   KPR dospělých	   	   	  
	   KPR u dětí	   	   	  
	   aplikace léků	   	   	  
	   ředění léků, délka aplikace	   	   	  
	   i.v. aplikace	   	   	  
	   i.m. aplikace	   	   	  
	   s.c. aplikace	   	   	  
	   aplikace p.r. u dětí	   	   	  
	   vyprošťovací a fixační techniky	   	   	  
	   scoop rám	   	   	  
	   Kendrikova vesta	   	   	  
	   vakuová matrace	   	   	  
	   vakuové dlahy na HK a DK	   	   	  
	   vakuový fixátor pánve	   	   	  
	   krční límce, technika nasazování	   	   	  
	   Krammerovy dlahy	   	   	  
	   ošetření popálenin	   	   	   	  
	   porod	  	   	   	  
	   kontrapulzace	   	   	   	  
	   obsluha přístrojového vybavení ZZS LK	   	   	  �	  	  
	  
 

(ZZSLK, p.o.) 
	  
	  
	  
	  
 
 



	  

	  
	  
	  

Příloha D2: Adaptační proces ZZS LK, p.o.	  
	  
Zdravotnická	  záchranná	  služba	  Libereckého	  kraje	  	  
příspěvková	  organizace	  
	  

Okruhy k odborné ústní a praktické zkoušce	  
	  

1.  Odběr anamnézy v PNP	  	  
2. Základní fyzikální vyšetření pacienta od hlavy k patě – metody, postup, 

přiřazení zjištěných příznaků nebo jejich souborů diagnóze.	  	  
3. Základní rozhodovací mechanismy vedoucí ke konzultaci s lékařem nebo 

jeho přivolání na místo zásahu.	  	  
4. KPR dospělých v PNP – postup, pomůcky, intubace, defibrilace	  
5. KPR u dětí v PNP – postup, pomůcky, intubace, defibrilace	  
6. AIM v PNP – klinický obraz, terapie, transport	  
7. Poranění mozku a lebky v PNP – klinický obraz, pomůcky, terapie, transport	  
8. CMP v PNP – klinický obraz, terapie, transport, iktový protokol	  	  
9. Akutní stavy v porodnictví, překotný porod v PNP – ošetření novorozence a 

rodičky, komplikace	  	  
10. Ošetření popálenin v PNP – klinický obraz, pomůcky, terapie, transport	  
11. Sledování fyziologických funkcí v PNP – hodnoty, způsoby měření	  	  
12. Zlomeniny v PNP – rozdělení, klinický obraz, ošetření, pomůcky, krevní ztráty, 

terapie, transport	  	  
13. Farmakoterapie v PNP – nejčastěji užívané léky, aplikace	  	  
14. Psychiatrický pacient v PNP – ošetření, terapie, psychologický přístup, 

bezpečnost posádky, transport, spolupráce s policií	  	  
15. Epilepsie v PNP – klinický obraz, terapie, transport	  
16. Hyperventilační tetanie v PNP – klinický obraz, terapie, transport	  
17. Diabetes mellitus v PNP – hypoglykemické koma, hyperglykémie, ošetření, 

terapie	  
18. Integrovaný záchranný systém v PNP – složky, funkce, spolupráce,	  	  
19. Akutní stavy u dětí v PNP – nejčastější akutní stavy, klinický obraz, terapie, 

transport	  	  
20. Polytrauma v PNP – terapie, pomůcky, transport	  	  
21. Podpora krevního oběhu v PNP – možnosti zajištění krevního oběhu, 

pomůcky, terapie	  	  
22. Hromadné neštěstí v PNP – třídění raněných, označení raněných, spolupráce 

IZS, transport raněných	  	  
23. Vnitřní poranění v PNP – mechanismy vzniku úrazu, klinický obraz, terapie, 

transport	  	  
24. Zásady bezpečnosti posádky záchranné služby – výjezd typu: napadení 

zvířetem, napadení střelnou nebo jinou zbraní, fyzické napadení, nepřístupný 
terén zásahu, spolupráce s IZS	  

25. Znalost vybavení vozidel RZP, RV	  	  
26. Poruchy vědomí – rozdělení, klinický obraz, terapie, transport	  
27. Krvácivé stavy – rozdělení, klinický obraz, terapie, transport	  
28. Vyprošťovací, fixační a obvazové techniky	  	  
29. Forenzní aspekty práce záchranáře v PNP – postup záchranáře při odmítání 

zdravotní péče - negativní revers, zanedbání povinné péče, ublížení na zdraví, 
těžká újma na zdraví, nedbalost. 

	  �	  
(ZZSLK, p.o.) 

	  
 
 



	  

	  
	  
	  

Příloha D3: Adaptační proces ZZS LK, p.o.	  
	  

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

(ZZSLK, p.o.) 



	  

	  
	  
	  

Příloha D4: Adaptační proces ZZS LK, p.o.	  

 

 

 

 

 

 

 

(ZZSLK, p.o.) 
 



	  

	  
	  
	  

Příloha E: Souhlas k provádění výzkumu 

 

 

 



	  

	  
	  
	  

Příloha F: Protokol k provádění výzkumu 

 

 



	  

	  
	  
	  

Příloha G: Rozhovor 

 

Otázky k rozhovoru 

1. Kolik je Vám let? 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

4. Odkud jste nastupoval/a na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení AP? 

6. Jak probíhal první den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

9. Jak zhodnotíte svého školitele. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na ZZSLK, p.o.? 

11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdové skupiny vyjíždí? 

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

16. Jak se Vám věnovali Váši školitelé? 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

18. Jaká byla délka Vašeho AP? 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení AP? 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno?  

23. Jak probíhalo ukončení AP? 

24. Kdy jste po ukončení AP začal/a samostatně pracovat? 

25. Byl/a jste po ukončení AP připraven/a samostatně pracovat? 

26. Jak byste zhodnotil/a AP? 

27. Jak byste změnil/a AP? 

28. Co byste rád/a vyzdvihl/a? 

 



	  

	  
	  
	  

Příloha H: Respondent 1 

	  

1. Kolik je Vám let?  

- 26 let (muž). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- Vysokoškolské tříleté bakalářské studium, obor Zdravotnický záchranář. 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

- 4 roky. 

4. Odkud jste nastupoval na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

- Nastupoval jsem z TOC ambulance KNL. 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení adaptačního procesu? 

- Necelé 2 roky. 

6. Jak probíhal 1. den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

- Tak první den jsem musel najít vedoucího pracovníka zdejší záchranné služby, a ten 

mě seznámil vlastně s celým pracovištěm.  

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

- Nejprve jsem byl seznámen se středním zdravotnickým personálem, následně 

s  řidičema a dále samozřejmě s celkovým prostředím, s lékárnou, denní místností a pak 

jsme šli do vozu. 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

- Tak ty se shodovaly perfektně. 

9. Jak zhodnotíte svého školitele? 

- Tak školitelů bylo více a ten názor je víceméně, že jsem spokojený. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na ZZSLK, p.o.? 

- Tak seznámení s tou prací víceméně bylo až ve výjezdu, kdy jsme se přizpůsobovali 

situaci, a to je asi všechno. 

 11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdové skupiny vyjíždí? 

- Tak, jak říkám. Bylo to přímo na tom výjezdu a dále se dalo zavítat na dispečink, kde 

jsme byli poučeni a seznámeni s tím, jak se to dělí podle priorit. 

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

- Nejprve nám byly situace ukázány na těch různých výjezdech a potom jsme, co jsme 

uměli a na co jsme si věřili, tak jsme sami vykonávali.  



	  

	  
	  
	  

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

- No tak hlavně sledování, jak to na výjezdech probíhá a postupné zapojování se do 

procesu ošetření. 

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

- Tak tohle je dobrá metoda výcviku, že vlastně nejprve sledujeme a potom opakujeme 

to, co jsme viděli. Nejlepší. 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

- Tak očekává se to následné zapojení do toho výjezdu a úplně následně po nějaký tý 

půlce toho adaptačního procesu, že budeme sami vést výjezd a už budeme zase jen 

kontrolováni tím školitelem. 

16. Jak se Vám věnovali Vaši školitelé? 

- Tak to je individuální. Jsou tady školitelé, kteří se věnují na 100%, jsou tady školitelé, 

kteří mají třeba i dost úkonů v tomhle zaměstnání jakoby jiné charakteristiky, takže na 

nás nemají tolik času. 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

- Tak tady je bezvadný kolektiv, takže super.  

18. Jaká byla délka Vašeho adaptačního procesu? 

- Tak vzhledem k tomu, že je to nějakých 120 hodin, což je deset dvanáctek, tak mi to 

trvalo asi měsíc a půl. 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

- To rychlé zapojení se do toho procesu, to bylo super. 

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

- Bylo trošku náročný během toho měsíce a půl stihnout deset dvanáctek k tomu, že 

jsem byl zaměstnán ještě jinde. 

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení adaptačního procesu? 

- My jsme byli průběžně hodnoceni těma školitelema, vlastně vedoucí záchranářka se 

ptala těch lidí, se kterými jsme my jezdili a ty nás hodnotili, takže my jsme nevěděli, jak 

jsme hodnoceni. 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno? 

- To bylo při závěrečném sezení s vedoucím záchranářem, kde následovala i zkouška, 

a  tam jsme se dozvěděli, jak na tom jsme dle našich spolupracovníků. 

23. Jak probíhalo ukončení adaptačního procesu? 

- Ukončení bylo právě tohle sezení s vedoucím záchranářem, zhodnocení 



	  

	  
	  
	  

spolupracovníků a byl tam závěrečný test. 

24. Kdy jste po ukončení adaptačního procesu začal samostatně pracovat? 

- Asi týden, 14 dní po ukončení adaptačního procesu. 

25. Byl jste po ukončení adaptačního procesu připraven samostatně pracovat? 

- Myslím si, že připraven ano, ale ta jistota se nabírá až časem ve výjezdech. 

26. Jak byste zhodnotil adaptační proces? 

- Tak určitě je tady co zlepšovat, ale myslím si, že to probíhalo dobře. 

27. Jak byste ho změnil? 

- Určitě bych zavedl jasné školitele, kteří jsou k tou proškoleni, aby školili nás. 

28. Co byste rád vyzdvihl u adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje? 

- Tak ten kolektiv se nám skvěle věnoval a ta četná výjezdovost nás opravdu připravila 

k  této práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  

Příloha I: Respondent 2 

 

1. Kolik je Vám let?  

- Je mi 26 let (žena). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- Bakalářské vzdělání v oboru zdravotnický záchranář. 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

- Pracovala jsem 4 roky v nemocnici a 2 roky na záchranné službě. 

4. Odkud jste nastupovala na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

- Nastupovala jsem na pracoviště záchranné služby přímo z traumacentra, to znamená 

už z praxe. 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení adaptačního procesu? 

- Je to 1 rok a 10 měsíců. 

6. Jak probíhal 1. den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

- Přivítala jsem se s vedoucí záchranářkou, představily jsme se a setkala jsem se taky 

s  pracovním kolektivem, který tam ten den byl. Řekla mi, jak bude probíhat moje 

zaškolení a můj adaptační proces. 

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

- Vedoucí záchranářka mě tím pracovištěm provedla, takže jsem se dozvěděla, kde jsou 

jaké místnosti, například denní místnost, to je důležitý určitě, a sklad. Ukázala mi 

zběžně i sanitku. 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

- Já myslím, že se shodovaly velmi, že tam nebylo příliš rozdílů. 

9. Jak zhodnotíte svého školitele? 

- Těch školitelů bylo více, tím že ty posádky sanitek se obměňují, ale všichni ti školitelé 

byli příjemní a vysvětlili všechno, co potřebuju, takže jsem se školiteli naprosto 

spokojená. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na ZZSLK, p.o.? 

- Tak to seznámení probíhalo v několika etapách, protože všechno bychom si hnedka 

nezapamatovali, ale vlastě podrobně mi bylo vysvětleno, co mám na tom pracovišti 

provádět, jaký je například harmonogram, co se dělá ráno, co odpoledne, co večer, jak 

probíhají víkendy, noční služby a podobně. 



	  

	  
	  
	  

 11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdové skupiny vyjíždí? 

- Každý, kdo ten adaptační proces dělá se musí hodně ptát, aby se hodně dozvěděl, 

takže vše, co mě zajímalo, na to jsem se zeptala, a to mi bylo zodpovězeno, spíše než 

opačně, protože si myslím, že samotní školitelé zkrátka nemohou odvykládat celou 

teorii, takže co mě zajímalo, tak na to jsem se zeptala a odpověděli mi velice rozsáhle 

a  podrobně. 

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

- Tak tady jsem se opět musela hodně ptát, nicméně v té záchranné službě jsou jiné 

materiály než v nemocnici, takže jsem si musela jednotlivé odborné činnosti natrénovat 

na přístrojích, natrénovat si je ještě v klidu před výjezdem, ale opět mi bylo všechno 

vysvětleno, co jsem potřebovala vědět, například uvedu třeba intubaci, kterou jsem 

v  nemocnici příliš nedělala, takže ta mi byla konkrétně vysvětlena i s pomůckama 

a  ukázkou. 

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

- Tak bylo to ústní předání problematiky, byly mi taky poskytnuty nějaké materiály buď 

v elektronické formě, nebo v podobě tištěné a především jsem si spoustu věcí mohla 

vyzkoušet prakticky jak na přístrojích, tak i na figurínách. 

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

- Rozhodně jsou to metody výcviku přímo na těch přístrojích nebo figurínách, to je 

nejlepší. 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

- Já si myslím, že se očekávalo nejvíce to, že se aktivně zapojím a že školitelé 

a  kolegové uvidí můj zájem o tu práci. Očekávalo se, že se naučím provoz té záchranné 

služby jako takový, třeba co je potřeba udělat za harmonogram a také, že budu studovat 

jednotlivé postupy při konkrétních typech výjezdů. 

16. Jak se Vám věnovali Vaši školitelé? 

- Úplně naplno, bylo teda potřeba, abych se hodně ptala, protože když ten školitel věděl, 

co mě konkrétně zajímá, v čem si třeba nejsem jistá, tak pak mi to dokázal i hezky 

vysvětlit. 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

- Ta spolupráce byl úžasná, protože i když, oni sami měli hodně práce, tak nikdy 

neváhali a když jsem je požádala o pomoc, tak mi hned pomohli, poradili nebo znovu 

vysvětlili něco, co jsem nevěděla úplně přesně. Takže jsem byla naprosto spokojená. 



	  

	  
	  
	  

18. Jaká byla délka Vašeho adaptačního procesu? 

- Délka byla v rozsahu 120ti hodin přímo v ostrých výjezdech jako další člen posádky 

a  trvalo mi to asi 2 měsíce, protože už v té době jsem vlastně pracovala v nemocnici, 

takže přibližně 2 měsíce. 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

- Hodně mi vyhovovalo to, že jsem si mohla v podstatě říct, kdy já mám volno, takže 

nebylo potřeba si přizpůsobovat služby v nemocnici tomu adaptačnímu procesu 

a  vyhovovalo mi to, že jsem přímo viděla ten ostrý výjezd, že jsem se ho mohla 

zúčastnit a když už jsem pak věděla víc, tak jsem některé úkony mohla provádět na 

základě svých kompetencí také sama. 

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

- 120 hodin toho výcviku mě přijde poměrně krátkých, myslím si, že nikdo z nás na tom 

není tak dobře, aby věděl všechno po těch 120ti hodinách, takže bych doporučila udělat 

ho trochu delší. 

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení adaptačního procesu? 

- Tak teď už vím, že průběžné hodnocení probíhalo opravdu průběžně, nicméně dalo by 

se říct trochu tajně. Pokud se mým novým kolegům vyloženě něco nelíbilo, udělala 

jsem nějakou chybu, tak mi to řekli hned, nicméně tam určitě probíhala i komunikace 

s  vedoucím záchranářem, který se určitě ptal na to, jak se s novým potencionálním 

pracovníkem bude pracovat. 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno? 

- V podstatě až na konci, kdy jsem pak dělala zkoušku než jsem nastoupila do 

zaměstnání u záchranné služby. 

23. Jak probíhalo ukončení adaptačního procesu? 

- Tak ukončení probíhalo ústní a v podstatě i trošku praktickou zkouškou. Bylo to 

u  vedoucího záchranáře, kdy jsem dostala otázky na odborná témata, musela jsem na ně 

reagovat. Bylo potřeba ukázat, že se orientuju úplně ve všech oblastech té urgentní 

medicíny a musela jsem prokázat, že umím používat vybavení a materiály v sanitce. 

24. Kdy jste po ukončení adaptačního procesu začala samostatně pracovat? 

- V podstatě hned, bylo to asi za 6 dní. 

25. Byla jste po ukončení adaptačního procesu připraven samostatně pracovat? 

- Já myslím, že určitě byla, ale opravdu moc důležité je to, aby člověk studoval i sám 

doma, aby se nevěnoval jenom tomu, co vidí v té sanitce. 



	  

	  
	  
	  

26. Jak byste zhodnotila adaptační proces? 

- Já bych ho zhodnotila poměrně kladně. Bylo opravdu dobré, že jsme se dostali rovnou 

do ostrých výjezdů a ještě jsme za ně nenesli úplnou odpovědnost, a to si myslím, že by 

se mělo ponechat. 

27. Jak byste ho změnila? 

- Změnila bych ho tak, že bych trošku prodloužila tu hodinovou dotaci, kterou musí 

nový pracovník strávit jako stážista, myslím, že by bylo potřeba těch stáží trošku víc 

než těch 120 hodin. 

28. Co byste ráda vyzdvihla u adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje? 

- Už vlastně v průběhu toho adaptačního procesu se člověk seznamuje se svými novými 

kolegy, ti kolegové tady jsou úžasní, školitelé taky, takže určitě bych vyzdvihla to, že 

vlastně když člověk dělá adaptační proces, tak už se učí pracovat s novými lidmi a už si 

buduje nějaké vazby. Tím, že s nimi pracuje, buduje si vazby, tak potom není kdykoliv 

během toho adaptačního procesu vůbec žádný problém se těch lidí in a cokoliv zeptat 

a  ti lidé to s ochotou vysvětlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  
	  

Příloha J: Respondent 3 

 

1. Kolik je Vám let?  

- 32 let (muž). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- Vysoká škola, bakalář. 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

- Ve zdravotnictví to bude 5 let. 

4. Odkud jste nastupoval na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

- To jsem nastupoval po dvou letech na ARU Krajské nemocnice Liberec. 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení adaptačního procesu? 

- Teďka to bude, to bylo od května 2016, takže asi 22 měsíců. 

6. Jak probíhal 1. den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

- První den proběhlo seznámení s pracovištěm, kde co je, jak trefit do garáže, kde je 

nějaká denní místnost, místnost, kde se provádí dezinfekce a podobný úkony, seznámení 

s BOZP a představení budoucím kolegům a podobně.  

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

- Provoz pracoviště mi byl pak představen členy výjezdových skupin a byl jsem 

seznámen s harmonogramem práce, který zabezpečuje to, co se dělá, taková ta činnost 

mimo tu hlavní činnost výjezdových skupin, představení, jak probíhá, když člověk 

dostane výjezd, jak probíhá přijetí výzvy od dispečinku a další procesy, a takový ty 

organizační věci okolo. 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

- Já si myslím, že se povětšinou shodovaly, asi možná ne 100%, ale to, co mi bylo 

přislíbeno, že se můžu na všechno ptát a podobně, tak to bylo splněno, když jsem měl 

nějaký dotazy, nebyl problém, si s někým něco vyřídit, zkusit si zařídit něco víc, k čemu 

člověk neměl příležitost během stáže, nebyl s tím problém a myslím si, že to bylo 

naplněný s těmi sliby. 

9. Jak zhodnotíte svého školitele? 

- Neměl jsem školitele jenom jednoho, těch bylo víc, ale nevzpomínám si snad na 

člověka, který by nebyl ochotnej mi s něčím poradit, v případě, že ode mě viděl aktivní 

zájem o činnosti, ať už na výjezdu nebo ty organizační, který se zajišťujou mimo v tý 



	  

	  
	  
	  

době, kdy není posádka někde na výjezdu u pacienta. Takže myslím, že ten kolektiv tam 

ke mně, v průběhu té stáže, byl vstřícný. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na zdravotnické záchranné službě? 

- No tak nějaký informace už člověk měl z doby studia a bylo mi představeno, ať už 

klasickým, co teda se stane, když přijde výzva, jakým způsobem se o tom člověk dozví, 

že jednak mu to je dáno komunikačními prostředky, že z tiskárny vyjede nějaký papír, 

kde už je napsaný, kam člověk má jet a na co. To je asi ta hlavní činnost záchranky, 

takže všechno mi bylo řečeno a potom už jsem jezdil s různejma výjezdovejma 

skupinama na výjezdy, kde jsem viděl a vyzkoušel si pak v praxi, jak funguje ta posádka 

na jednotlivým výjezdu. 

 11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdová skupina vyjíždí? 

- No tak, jak už jsem teďka říkal, vždycky vyleze nějaký ten papír z tiskárny, tak na něm 

je napsaná indikace, závažnost toho výjezdu, jak to vyhodnotil dispečink, takže tady to 

mi bylo vysvětleno, s tím, že na jaké priority vyjíždí samotná posádka rychlé 

zdravotnické pomoci, na který vyjíždí i posádka s lékařem, v jakých případech je to 

kombinace obou posádek, v případě, že se pak předpokládá následný transport pacienta 

do nemocnice. Potom se to akorát potvrzovalo, upřesňovalo v praxi. 

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

- Existují jednak i na záchrance modely, figuríny, na kterých si člověk může některé 

dovednosti, které se neprovádí v terénu tak často, vyzkoušet, to byla jedna část. Druhá 

část pak probíhala při praxi, kdy je člověk, který podstupuje adaptační proces členem tý 

výjezdový skupiny, plnohodnotně se podílí na péči o pacienta. Nezažil jsem, že by mě 

někdo nenechal si něco vyzkoušet. 

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

- To je asi podobný s tou otázkou předchozí, kde teda si člověk mohl vyzkoušet něco ať 

na modelu nebo pak, ne zrovna vyzkoušet, ale aktivně se podílet na tý péči o pacienta, 

ať už na vstupu do krevního řečiště nebo imobilizační pomůcky a podobně, ředění léků 

a podobně, pod dohledem. Tady samozřejmě vše probíhalo pod dohledem těch členů 

výjezdových skupin, sestry, záchranáře, popřípadě lékaře. A další věcí pak bylo studium 

nějakých standardů a dokumentů, který člověk musí znát, například, jak postupovat při 

telefonické konzultaci s lékařem, když jsme na místě sami. Takže tady ty tři věci. 

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

- Ideální je si všechno vyzkoušet, vlastně i u věcí, u kterých si člověk není jistej, protože 



	  

	  
	  
	  

se dělají výjimečně, tak samozřejmě na modelu a v praxi se k tomu nedostane zrovna 

moc často. Takže je každej člověk rád, že si to může vyzkoušet alespoň na tom modelu, 

a když se k tomu dostane na výjezdu, tak se pak snažit bejt aktivní a dělat co můžu 

a  jsem si jistej, abych nikomu neublížil, tak si to pak ověřit v tý praxi. 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

- Předpokládám, že se očekávalo to, že po ukončení adaptačního procesu budu 

plnohodnotně schopný být členem týmu výjezdové skupiny. Během toho procesu se 

očekával určitě aktivní přístup, to že člověk má chuť a zájem se naučit všechny věci, 

který k tomu výkonu práce potom bude potřebovat. 

16. Jak se Vám věnovali Vaši školitelé? 

- Jak už jsem říkal, tak jsem snad nezažil nikoho, že by mi něco nedovolil, neodpověděl. 

Vždycky, když jsem tam něco potřeboval vědět, tak všichni byli ochotní a snažili se mi 

pomoct, poradit. 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

- Ta byla víceméně bezproblémová. Vždycky má někdo slabší nebo lepší den, takže se 

někdy stane, že je člověk naštvanej, ale nezažil jsem, že by se tady to přenášelo, nějaký 

osobní problém, na lidi, který se snažej zapojit do kolektivu. 

18. Jaká byla délka Vašeho adaptačního procesu? 

- Délka adaptačního procesu v naší organizaci je stanovené minimálně na 120 hodin, 

který si člověk odslouží v rámci výjezdových skupin a podílí se i na ostatním chodu 

organizace. V případě, že je někdo slabší, tak se přistoupí k tomu, že se uzavře ještě 

další dohoda, kdy se tady ten minimální počet hodin prodlouží. Víceméně mě stačilo 

těch 120 hodin základních. Jelikož jsem při tý době pracoval, tak to bylo v rámci toho, 

že tam člověk chodí ve svym volnym čase a samozřejmě nemůže porušovat zákony 

a  podmínky nutnýho odpočinku a podobně, takže ten proces trval nějak přes měsíc 

a  půl. 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

- Vyhovovalo mi to, že člověk se podílí aktivně, není tam pouze v pozici nějakýho 

diváka, ale všechno, co chce a potřebuje, tak si může vyzkoušet, ať už to bylo přímo na 

tom výjezdu nebo i na těch okolních činnostech pro zajištění běžnýho chodu. 

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

- Co mi nevyhovovalo, že ani v týhle pozici si člověk nevyzkouší psát dokumentaci 

a  naostro ve výjezdu ho to vlastně čeká až potom v praxi, když už nastoupí do práce. 



	  

	  
	  
	  

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení adaptačního procesu? 

- Průběžné hodnocení neprobíhalo se mnou, víceméně se pak člověk časem dozvídá, že 

se vedoucí toho střediska, kde si člověk vykonává ten adaptační proces, že se zajímá, že 

se aktivně ptá těch pracovníků, kteří tam pracují, jak se tento člověk projevuje, ať už na 

výjezdech, především teda na výjezdech, jestli je šikovný, není šikovný, jestli má 

aktivní zájem nebo nemá. 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno? 

- Bylo mi to sděleno před ukončením adaptačního procesu, že se průběžně ptali, s tím, 

že buď se mnou jsou-nejsou spokojeni nebo případně s nějakými výhradami. 

23. Jak probíhalo ukončení adaptačního procesu? 

- Adaptační proces sestává z několika částí, jedna ta část je orientace v sanitním vozidle, 

kdy se jde se zkoušejícími do sanitky, kteří po něm chtějí vidět, aby člověk okamžitě 

věděl, kde je jednotlivé vybavení, kde co najde. Druhá část je ovládání přístrojový 

techniky, člověk se vezme k přístrojům, který se používaj, ať už je to lineární dávkovač, 

plicní ventilátor, všechny přístroje, které se dají používat, ale nejen přístroje, ale taky 

fixační a vyprošťovací pomůcky. Třetí částí je pak přezkoušení teoretické, které se 

sestává ze zhruba 30ti okruhů, kdy člověk dostane zhruba 5 okruhů, má čas si, jako na 

potítku ve škole, připravit nějakou osnovu a potom je před dvěma zkoušejícími, což 

jsou vždycky v pozicích vedoucích, přezkoušen z teoretických znalostí. 

24. Kdy jste po ukončení adaptačního procesu začal samostatně pracovat? 

- Byla to první služba, která následovala další měsíc po ukončení adaptačního procesu, 

většinou bývá ukončen někdy ve druhé polovině měsíce, smlouva je pak od měsíce 

dalšího. 

25. Byl jste po ukončení adaptačního procesu připraven samostatně pracovat? 

- Asi jsem byl připraven s některými nedostatky a výhradami, který se pak týkají věcí, 

který člověk nezažije často, ale myslím si, že jde spíš o administrativní věci jako je 

třeba vyúčtování samoplátců. 

26. Jak byste zhodnotil adaptační proces?  

- Já si myslím, že z nějakých více než 90ti procent naplnil to, co jsem očekával, co jsem 

se mohl dozvědět. 

27. Jak byste ho změnil? 

- Myslím si, že je to pak na těch výjezdových skupinách, aby taky tomu člověku dávaly 

možná víc možností se podílet na tom výjezdu, jako by byl skutečně už vedoucím tý 



	  

	  
	  
	  

výjezdový skupiny, a to se právě jedná o ty papíry, o vedení výjezdu, s tím, že ten člen, 

který tam je jako plnohodnotný, by v tu chvíli dělal víceméně takovýho dozorovatele 

nad kvalitou péče. 

28. Co byste rád vyzdvihl u adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje? 

- To by byl určitě přístup teď už mých kolegů, kteří opravdu musím říct, že byli báječní. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  

 
Příloha K: Respondent 4 

	  
1. Kolik je Vám let?  

- 25 (žena). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- Vyšší odborné jako zdravotnický záchranář. 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

- 7 let. 

4. Odkud jste nastupovala na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

- Z ARA Krajské nemocnice Liberec. 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení adaptačního procesu? 

- 14 dní. 

6. Jak probíhal 1. den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

- Vedoucí záchranné služby mne provedl pracovištěm, ukázal všechny místnosti, kde 

jsou, plus garáže. Seznámil mě s pracovníkama, s řidičema sanity a ukázal mi i sanitu 

plus vybavení sanity. 

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

- Opět taky vedoucí záchranář mě seznámil s kolegy, celkově vybavení té sanity, 

harmonogramy, kde co je uložený, klíčky plus sklady, kde jsou, a šatny a sprchy atd. 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

- Shodovaly se velmi.  

9. Jak zhodnotíte svého školitele? 

- Školitelů bylo víc a byli skvělí. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na zdravotnické záchranné službě? 

- Seznamoval mě buď vedoucí záchranář, anebo vedoucí těch výjezdů, s tím, že mě 

seznamovali s harmonogramem, jak probíhá práce na těch výjezdech plus, tohlecto jsme 

už jako věděli ze školy, jak to na těch výjezdech probíhá, co se vlastně dělá, co se 

nedělá. 

 11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdová skupina vyjíždí? 

- Tak to tak už bysme měli vědět ze školy plus se člověk s těmi výjezdy seznámí až 

když přijede na to místo. Vždycky to vypadá úplně jinak než výzva od dispečinku. 

Nikdy se na to nedá úplně přesně připravit na ten výjezd. 



	  

	  
	  
	  

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

- Tak buď na místě pod dohledem toho záchranáře, anebo na různejch pomůckách 

a  modelech, co vlastně záchranná služba vlastní. 

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

- Metody výcviku byly používány buď třeba na figurínách, že jsme si mohli nacvičit 

třeba zavedení supraglotických pomůcek nebo intraoseálu, pak to byly různé obecné 

postupy, např. při resuscitaci, kdy je vlastně rozdělený, kdo co bere z auta, pokud se 

jede buď ve dvou, jako řidič a středňák, anebo pokud se jede vlastně ve čtyrech 

i  s  lékařem a řidičem ervéčka, a jsou i vlastně postupy vytyčený, kdo co přesně dělá, 

a  není to tak, že by tam byl třeba chaos na tom místě, že by někdo nevěděl, co má dělat, 

naopak, že by někdo dělal něco navíc, todle neexistovalo teda.  

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

- Tak např. na těch figurínách je to zajímavý, že si to člověk procvičí, ale není to tak 

jako ve skutečnosti, je to něco jinýho a potom asi přímo naostro. 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

- Zapojovat se vlastně do toho kolektivu, do pracovního procesu, co se týče 

harmonogramů, a i naučit se samozřejmě to, co jsme měli vytyčený v listu, který jsme 

dostali při začátku adaptačního procesu. 

16. Jak se Vám věnovali Vaši školitelé? 

- Věnovali se velmi, byli ochotní veškeré věci vysvětlit, ukázat a museli jsme 

samozřejmě i my k tomu přistupovat aktivně. Ale byli úžasní. 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

- Taky skvělá. Řidiči jsou strašně šikovní, ve spoustě věcech nám středňákům pomáhají, 

skvělá domluva. 

18. Jaká byla délka Vašeho adaptačního procesu? 

- Musela jsem odjezdit deset 12ti hodinových směn a probíhalo to u mě 2 měsíce, 

jelikož jsem to dělala vlastně během pracovního procesu ještě. 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

- Vyhovovalo mi to, že jsme si mohli vyzkoušet ty výjezdy naostro. Mohli jsme si 

vyzkoušet psaní do tabletů sami, pacienta si vyšetřovat, zavýst si kanylu, i zavolat si 

popř. na urgentní příjem nebo na traumačku, že tam pacienta vezeme. 

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

- Nevyhovovalo mi to, že jsme vlastně neměli jednoho školitele, bylo jich teda víc, 



	  

	  
	  
	  

a  pak i to točení mezi těma sanitama. Lepší by bylo, kdyby jsme zůstali třeba celý den 

s  tou jednou posádkou, zvykli si na tu posádku, ona věděla, co já dělám, já bych věděla 

taky, co oni dělají než se furt takhle točit. To se mi úplně nelíbilo. 

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení adaptačního procesu? 

- O průběžným hodnocení jsem nevěděla, s tím, že se vedoucí záchranář postupně asi 

ptal všech výjezdových skupin na moji práci. 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno? 

- Na konci ústní zkoušky. 

23. Jak probíhalo ukončení adaptačního procesu? 

- Bylo to formou ústní zkoušky. Dostala jsem 4 otázky, vybraný 4 otázky z 30ti a dále 

jsme šli do sanity, kde se zkoušelo z vybavení sanity, z obsluhy přístrojů a kde co v té 

sanitě najdeme. 

24. Kdy jste po ukončení adaptačního procesu začala samostatně pracovat? 

- Asi přibližně po týdnu. 

25. Byla jste po ukončení adaptačního procesu připraven samostatně pracovat? 

- Převážně byla a bylo pro mě lepší jít na záchrannou službu z oddělení, konkrétně 

z  arovýho oddělení, kdy všechny ty věci si tam člověk může zkusit na tom ARU 

a  nemá třeba takový strach. 

26. Jak byste zhodnotila adaptační proces? 

- Adaptační proces se mi líbil, i když není možnost vyzkoušet si všechny věci, většinu 

věcí pak člověk zažije v terénu naostro a kolegové byli vstřícní. Líbilo se mi to. 

27. Jak byste ho změnila? 

- Asi bych vytyčila jednoho školitele, který by se věnoval tomu stážistovi. 

28. Co byste ráda vyzdvihla u adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje? 

- Skvělý kolektiv a i četnost těch výjezdů v tom Libereckým kraji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  

 
Příloha L: Respondent 5 

	  
1. Kolik je Vám let?  

- Takže mě je 26 (žena). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- Mám bakaláře. 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

- 2,5 roku přibližně. 

4. Odkud jste nastupovala na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

- Nastoupila jsem z traumatologickýho příjmu tady z liberecký nemocnice. 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení adaptačního procesu? 

- Asi 3 měsíce. 

6. Jak probíhal 1. den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

- Takže samozřejmě si mě vzala na starost vedoucí záchranářka, probrala se mnou 

samozřejmě hlavně například bezpečnost práce a tak podobně. Seznámila mě 

s  pracovištěm, ukázala mi, kde co je, řekla mi, jak to bude probíhat, přivedla mě na 

denní směnu, seznámila mě samozřejmě s těma záchranářema, kteří byli aktuálně v tý 

směně a pak už mě vlastně jako hodili do vody. 

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

- Samozřejmě mi řekli, kde co je, od skladů, samozřejmě provedli garážema, autem, pak 

mě uvedli do toho, jakým způsobem můžu ten proces vykonávat, s tím, že teda budu 

přeskakovat z auta do auta. 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

- Myslím si, že jako úplně, že jsem měla jasnou představu a úplně se to naplnilo, o tom, 

co mi říkali ostatní. 

9. Jak zhodnotíte svého školitele? 

- Neměla jsem jednoho školitele, bylo jich více. Střídalo se to samozřejmě podle toho, 

s  kým jsem sloužila ten aktuální den a vlastně s kým jsem byla v těch výjezdech, takže 

mohlo se stát, že jsem jeden den jezdila třeba se třema lidma, se mi povedlo, s třema 

záchranářema z toho dne, ale taky jsem měla den, kdy jsem vyloženě opravdu měla 

štěstí a jezdila jsem jenom s tím jedním. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na zdravotnické záchranné službě? 



	  

	  
	  
	  

- S tou charakteristikou, no tak tam jsou určitě postupy zavedený, ale probíhalo to 

zejména v těch výjezdech a přímo v terénu. 

 11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdová skupina vyjíždí? 

- Kromě nějakých rozhovorů s těma záchranářema, co tam byli, když jsem se třeba ptala 

na nejčastější výjezdy a tak. Záleželo taky na štěstí, jaké výjezdy v té chvíli zrovna 

přišly. 

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

- Zaškolení taky v terénu na těch výjezdech, že jsem si mohla vyzkoušet ty výkony, 

samozřejmě pod dozorem, i když už jsem jako ve zdravotnictví nějakou dobu pracovala, 

tak tam je to jiný, furt tam je člověk v tu chvíli v pozici nějakýho studenta nebo jak to 

mám nazvat, a měla jsem možnost si to vyzkoušet třeba i na jejich výcvikovym centru. 

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

- Kromě těch praktickejch úkonů samozřejmě i nějaká teorie, kterou jsme pak mohli 

probrat si před nebo i po a zhodnotit si to. 

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

- Mě asi vyhovovalo nejvíc to, když jsem si to mohla natvrdo vyzkoušet, kdy jsem 

prostě jela na výjezd a nechali mě ho výst a jenom prostě maximálně mi do toho 

vstoupili, když jsem na něco zapomněla nebo oni by to udělali jinak. 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

- Očekávala se ode mě určitě aktivita, ta je si myslím jako hodně vyžadovaná, což si 

myslím, že je i dobře, protože nikdo vás nebude nutit vás něco učit, něco vám ukazovat, 

ale nebyl problém s tím, že když jste o něco požádali, aby vám vysvětlili, tak byli 

všichni velice ochotní. 

16. Jak se Vám věnovali Vaši školitelé? 

- Byla jsem hodně spokojená. 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

- Spolupráce byla výborná a myslím si, že to bylo i tím, že jsme se potkávali už dříve, 

když mi vozili do nemocnice pacienty, takže už jsme se znali z dřívějška. 

18. Jaká byla délka Vašeho adaptačního procesu? 

- Ty potřebný hodiny jsem měla odježděný asi za měsíc a půl, takže asi měsíc a půl. 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

- Vyhovovalo mi, že jsem si mohla, samozřejmě dle domluvy, určit ty dny, kdy tam 

můžu jít, protože to samozřejmě musí člověk skloubit s chozením normálně do práce. 



	  

	  
	  
	  

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

- Je to náročný, protože jak už jsem říkala, člověk to musí skloubit s chozením do práce, 

takže je tam jako vyčerpání a tak podobně, ale zvládla jsem to. 

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení adaptačního procesu? 

- Průběžný hodnocení nevím konkrétně, že by bylo nějaký hodnocení, že by si tam 

někde psali nějaký fajfky, ale většinou já jsem se snažila s těma lidma, co jsem jezdila, 

aby mi konkrétně řekli, jestli jim něco vyhovovalo nebo co by byli rádi, kdybych dělala 

jinak. 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno? 

- Když jsem šla vlastně k závěrečným zkouškám, tak mi vedoucí záchranářka řekla, že 

se jako poptala a řekla mi nějaký svý dojmy, a to, co se o mě jakoby dozvěděla, jaký 

měly pocity ty školitelé, které jsem tam zažila. 

23. Jak probíhalo ukončení adaptačního procesu? 

- Závěrečnou zkouškou, kdy byla nějaká teoretická část, kde jsem měla nějaký otázky. 

Pak jsme se prošli do auta a musela jsem ukázat, že umím ovládat přístroje. 

24. Kdy jste po ukončení adaptačního procesu začala samostatně pracovat? 

- Hned následující měsíc jsem šla do služeb. 

25. Byla jste po ukončení adaptačního procesu připraven samostatně pracovat? 

- Doufám, že ano, ale samozřejmě postupem času jsem cejtila víc a víc jistoty. 

26. Jak byste zhodnotila adaptační proces? 

- Myslím si, že je vyhovující. Když máte zájem se to naučit, tak je dostačující. 

27. Jak byste ho změnila? 

- Asi bych ho neměnila. 

28. Co byste ráda vyzdvihla u adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje? 

- Vyzdvihla bych asi to, že pokud se člověk necítí, tak si může ten proces prodloužit 

a  prostě vzít si víc těch hodin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
	  

 
Příloha M: Respondent 6 

	  
1. Kolik je Vám let?  

- 29 let (muž). 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

- Vyšší odborné. 

3. Jak dlouhá je Vaše praxe ve zdravotnictví? 

- 6,5 roku. 

4. Odkud jste nastupoval na pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje, p.o.? 

- Z liberecké nemocnice z oddělení ARO lůžka. 

5. Jak dlouhou dobu jste po ukončení adaptačního procesu? 

- 7 měsíců. 

6. Jak probíhal 1. den nástupu na pracoviště ZZSLK, p.o.? 

- Vrchní záchranář mě seznámil s pracovištěm, s kolektivem, co ten den zrovna měl 

službu, a ukázal mi hlavní místnosti na výjezdový stanici. 

7. Jak probíhalo seznámení s provozem pracoviště? 

- Většinou to bylo za chodu, že jsem měl svýho školitele a ten mi ukazoval v podstatě 

to, jak to funguje. 

8. Jak se shodovaly informace o průběhu adaptačního procesu se skutečností? 

- Jo shodovaly se v podstatě úplně. 

9. Jak zhodnotíte svého školitele? 

- Školitelů jsem měl víc, ale v podstatě všichni byli v pohodě, věnovali se mi, řekl bych 

maximálně, jak mohli. 

10. Jak probíhalo seznámení s charakteristikou práce na ZZSLK, p.o.? 

- No to bylo taky většinou během výjezdů a já jsem tady byl předtím na praxi, takže 

jsem tak nějak věděl charakter tý práce. 

 11. Jak probíhalo seznámení s typy výjezdů, ke kterým výjezdová skupina vyjíždí? 

- Typy výjezdů, s nima jsem se seznamoval v podstatě taky, když jsme vyjížděli, takže 

v  podstatě jsem si zjistil, jaké typy výjezdů jsou během té služby. 

12. Jak probíhalo zaškolení při vykonávání odborných činností? 

- Většinou to bylo přímo na místě s pacientama a nebo potom na nějakejch školeních 

resuscitace například.  



	  

	  
	  
	  

13. Jaké metody výcviku byly při adaptačním procesu používány? 

- Metodou to většinou bylo, že jsem si to zkoušel na místě. 

14. Jaké metody výcviku Vám nejvíce vyhovují? 

- Určitě takový, kdy si to mohu vyzkoušet sám, a nejenom teorie, ale i praxe. 

15. Co se od Vás během procesu adaptace očekávalo? 

- Nějakej jako kladnej postoj určitě k tý práci a nějaká jakoby samostatnost. 

16. Jak se Vám věnovali Vaši školitelé? 

- Věnovali se mi určitě maximálně a snažili se do mě vštípit, co mohli. 

17. Jaká byla spolupráce s Vašimi novými spolupracovníky? 

- Určitě dobrá, někdy třeba byli unavenější, ale i přesto, že byli unavenější, výjezdů 

bylo strašně moc, tak byli vstřícní. 

18. Jaká byla délka Vašeho adaptačního procesu? 

- Bylo to deset 12ti hodinových služeb a během měsíce jsem to odsloužil. 

19. Co a proč Vám vyhovovalo? 

- Určitě to, že jsem si to mohl vyzkoušet vlastně přímo v terénu. 

20. Co a proč Vám naopak nevyhovovalo? 

- Možná nevýhoda ze začátku byla, že bylo víc školitelů, takže ta návaznost toho 

školení byla trošku horší. 

21. Jak probíhalo průběžné hodnocení adaptačního procesu? 

- Průběžné hodnocení v podstatě žádný se ke mně nedoneslo. 

22. Kdy a jak Vám bylo hodnocení sděleno? 

- Sděleno mi bylo vedoucím záchranářem v podstatě při zkoušce. 

23. Jak probíhalo ukončení adaptačního procesu? 

- Zkouškou vedoucího záchranáře. 

24. Kdy jste po ukončení adaptačního procesu začal samostatně pracovat? 

- V podstatě asi zhruba za 3 dny jsem měl první službu. 

25. Byl jste po ukončení adaptačního procesu připraven samostatně pracovat? 

- Myslím si, že jo, ale byl to docela velký stres. 

26. Jak byste zhodnotil adaptační proces? 

- Určitě kladně, jako rozhodně to bylo hodně prospěšný. 

27. Jak byste ho změnil? 

- Možná třeba v první půlce bych nechal jednoho školitele, aby to mělo nějakou 

souvislost toho školení. 



	  

	  
	  
	  

28. Co byste rád vyzdvihl u adaptačního procesu Zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje? 

- Že pracuju přímo v terénu a dělám to, co potom dělat budu. 

 
	  
	  
 

 

 

 

 

 

	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  
	  

 

Příloha N: Metoda tužka-papír 

 
Obr. 6.1 Ukázka metody tužka-papír (Zdroj: autor) 

Obr. 6.2 Ukázka metody tužka-papír (Zdroj: autor) 



	  

	  
	  
	  

Příloha O: Odborný článek  

 

ADAPTAČNÍ PROCES ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ PŘI 

NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ U ZZS LIBERECKÉHO KRAJE 
 

 

Autoři 

Autor: Karolína Rytířová 

Spoluautor: Mgr. Marie Froňková 

 

 

Souhrn 

 

 Adaptace je schopnost člověka přizpůsobit se změněným podmínkám vnějšího 

prostředí. Proces adaptace u zdravotnických záchranářů je nesmírně důležitý. Každý 

zdravotnický záchranář tak má možnost se přizpůsobit a  začlenit v současné organizaci. 

Adaptační proces je systematický návod pro nově přijatého zdravotnického záchranáře. 

 

 klíčová slova: adaptační proces, zdravotnický záchranář, zdravotnická záchranná služba 

 

 

Summary 

 

 Adaptation is an human ability to adapt to changed conditions of external 

environment. The process of adaptation at paramedics is extremely important. Each 

paramedic has a  possibility to adapt and become integrated into current organization. 

Adaptation process is a  systematically manual for incoming paramedic. 

 

keywords: adaptation process, paramedic, emergency medical services 

 

 

 

 



	  

	  
	  
	  

Úvod 

 

 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je příspěvková organizace 

zřizovaná Libereckým krajem. Sídlo organizace se nachází v Liberci. Po kraji je 

rozmístěno 14  výjezdových základen s 31 výjezdovými skupinami (typu RV, RZP, RLP 

nebo LZZS). Kraj disponuje záchranářským vrtulníkem s možností celoročního 

provozu. Poskytování veškerých zdravotních služeb je řízeno operátory ze 

zdravotnického operačního střediska. Dalšími částmi jsou pracoviště krizové 

připravenosti a  poskytování psychosociálních a intervenčních služeb. Zdravotnická 

záchranná služba Libereckého kraje má svá školící střediska. Zde probíhá seznámení se 

s AP a  naplánováním harmonogramu (ZZSLK, 2017).  

 

 

Adaptační proces  

  

 Dříve než se nový pracovník naplno začne věnovat své profesi, je klíčové, aby se 

dobře seznámil s novým pracovištěm, a také s vlastní náplní práce. Součástí uvedení do 

takového provozu je seznámení pracovníka se všemi vnitřními předpisy a zvyklostmi 

pracoviště. Adaptace člověka se stává procesem vyrovnávání se jedince se skutečností, 

ve které plní pracovní úkoly, za které nese určitou zodpovědnost (Plevová, 2012). 

Vedení organizace přiřadí novému pracovníkovi zkušenou osobu z organizace. Tuto 

osobu nazýváme školícím pracovníkem. Školící a nový pracovník musí splnit v  dané 

době plán, který je stanoven předem. Doba pro adaptaci je v České republice dána 

zákoníkem práce, který ukládá zaměstnavateli povinnost zaškolit a zapracovat nové 

pracovníky (Česko, 2006). Školící pracovník se pro nového pracovníka nestává pouze 

učitelem, nýbrž i vzorem, přítelem i důvěrníkem (Špirudová, 2015). Adaptační proces 

absolvuje NLZP, který nastupuje po získání odborné způsobilosti dle zákona č. 96/2004 

Sb., dále NLZP, který přerušil výkon povolání na dobu delší než 2 roky (např. mateřská 

dovolená) a takový NLZP, který přechází na jiné pracoviště a charakter jeho nové práce 

se liší (Česko, 2009). 

 

 

 



	  

	  
	  
	  

Adaptační proces ZZS Libereckého kraje 

 

 Tato podoba adaptačního procesu funguje na ZZSLK, p.o. zhruba 10 let, 

neustále se vyvíjí a doplňuje. Adaptační proces ZZSLK, p.o. je součástí kvalifikační 

směrnice, která dosud nebyla oficiálně vydána. Jedná se o vnitřní dokument. Průběh 

vede školící středisko organizace, v tomto případě vedoucí záchranář územního odboru 

a referenti vzdělávání. Adaptační proces začíná podepsáním smlouvy o odborné stáži na 

dobu minimálně 120 hodin. Tuto dobu je možno na základě žádosti ze strany školeného 

nebo ze strany vedoucího záchranáře prodloužit. Školený ještě není zaměstnancem 

ZZSLK, p.o. není povinen za odbornou stáž platit žádný poplatek, ale nedostává ani 

žádný plat. Při plnění odborné stáže může pracovat i v jiném zdravotnickém zařízení, 

např. v nemocnici. Stáž může být předčasně ukončena při porušení legislativy ze strany 

školeného, při shledání, že školený nejeví o stáž zájem, či ji může školený ukončit sám 

ze svého rozhodnutí. Adaptační proces probíhá na okresní výjezdové základně, a to 

vzhledem k  tomu, že je zde očekáván největší počet výjezdů. Zde probíhá především 

praktická část pro školené, kteří mají zájem pracovat na menší výjezdové základně. Na 

té se poté seznamují s  harmonogramem a zvyklostmi pracoviště. Po dobu odborné stáže 

jezdí školený jako 3.  pracovník v sanitním voze, aktivně se podílí na provádění 

odborných dovedností pod dohledem. Pokud nemá příležitost si daný výkon vyzkoušet 

prakticky, musí ho alespoň velmi dobře ovládat teoreticky. Výkony nejsou bodově 

hodnoceny a  školený nemá daný počet, kolik by jich měl vykonat. Školitelem se stávají 

všichni záchranáři ve výjezdu, jelikož školený během odborné praxe střídá sanitní vozy 

a  výjezdové skupiny. Po uplynutí minimální doby odborné stáže, 120 ti hodin, jde 

školený k přezkoušení, které probíhá ústní formou. Komise zkoušejících se skládá 

z  vedoucího záchranáře územního odboru, školitele a náměstka NLZP. Prvním 

okruhem je vybavení sanitního vozu a schopnost obsluhovat přístroje. Druhým okruhem 

jsou odborné otázky, které se vybírají, nikoliv losují. Většinou se vybírá 

kardiopulmonální resuscitace a ještě jedna otázka jiná. Pokud školený uspěje, je mu 

udělen protokol o  přezkoušení. Následuje BOZP a preventivní lékařská prohlídka. 

Školený se stává zaměstnancem ZZSLK, p.o. Je s ním sepsána pracovní smlouva. Cílem 

adaptačního procesu na ZZSLK, p.o. je získat co nejkvalitnějšího člověka, za co 

nejmenší náklady. Výhodou jsou zdravotničtí záchranáři též řidiči, kteří mohou 

adaptovat nového pracovníka, jenž se již během adaptace stává zaměstnancem 



	  

	  
	  
	  

s  platným finančním ohodnocením. Zároveň jezdí v sanitním voze pouze ve dvou. Tato 

vize se nyní uplatňuje např. na ZZS Královéhradeckého kraje. 

 

 

Metodika 

 

 Výzkum jsme zaměřili na adaptační proces nově přijatých zdravotnických 

záchranářů do řad ZZSLK, p.o. K provádění výzkumu jsme vybrali kvalitativní metodu, 

která probíhala formou strukturovaného rozhovoru. Výzkum se uskutečnil na 

pracovištích ZZSLK, p.o. v období března a dubna roku 2018, kterému předcházel 

souhlas k provádění výzkumu od dočasného ředitele organizace. K výzkumným 

otázkám jsme vytvořili 28 otázek a upravili je na základě předvýzkumu s pomocí 

vedoucí práce. Předvýzkum probíhal formou strukturovaného rozhovoru s dvěma 

respondenty, kteří nebyli dále využiti pro výzkum. Rozhovory jsme nahrávali mobilním 

telefonem a následně přepsali do elektronické formy. 

 

 

Charakteristika výzkumného vzorku 

 

 Stanovili jsme si 3 kritéria pro výzkumný vzorek, a to, že respondenti jsou  

zaměstnanci ZZSLK, p.o., absolvovali adaptační proces a ukončení jejich adaptačního 

procesu nebylo starší dvou let. Všechna 3 kritéria splňovalo 6 oslovených respondentů, 

3 muži a 3 ženy. Všichni respondenti byli vzděláni v oboru Zdravotnický záchranář, a to 

buď na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole zdravotnické. Všichni respondenti 

nastupovali na ZZSLK, p.o. již po praxi z nemocnici. Ukončení AP je od 14ti dní až po 

hraniční 2 roky. Všichni respondenti se výzkumu zúčastnili dobrovolně a s ochotou. 

 

 

Analýza šetření 

 

 Při zadávání tématu jsme stanovili 4 výzkumné cíle. Prvním cílem bylo 

zmapovat adaptační proces ZZSLK, p.o. Druhým cílem bylo zjistit případné kritické 

body adaptačního průběhu. Třetím cílem bylo zjistit, jak probíhá průběžné hodnocení 



	  

	  
	  
	  

v rámci adaptačního procesu. Čtvrtým cílem bylo inovovat stávající adaptační proces 

ZZSLK, p.o.  

 Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že první den probíhalo seznámení 

s vedoucím záchranářem, který provedl adaptujícího se záchranáře pracovištěm. Jeden 

respondent zmínil, že první den se seznámil s průběhem adaptace. Seznámení 

s pracovištěm probíhalo formou prohlídky pracoviště a seznámením se 

s harmonogramem organizace. Informace o tom, jak bude probíhat adaptační proces se 

plně shodovaly poté se skutečností. Adaptující se záchranáři neměli každý svého 

školitele, nýbrž bylo školitelů více, což ale neovlivnilo ochotu a trpělivost školitelů. 

Délka adaptačního procesu byla pro všechny respondenty stejná, a to 10 dvanácti 

hodinových směn. Žádný respondent nevyužil možnost prodloužit si hodinovou dotaci. 

Adaptační proces ukončila závěrečná ústní a praktická zkouška.  

 Jako kritické body uvádí 2 respondenti právě střídání sanitních vozů a školitelů. 

Školiteli by měli být pouze ti pracovníci, kteří jsou pro zaškolení nových pracovníků 

proškoleni. Každý den jiný, nebo hned několik školitelů denně, narušuje plynulý průběh 

adaptace a může postrádat systematičnost. Dalším kritickým bodem je časová náročnost 

u dvou respondentů, kdy zaškolení se u ZZSLK, p.o. probíhalo paralelně s předchozím 

zaměstnáním. Jednomu respondentovi by vyhovovalo více hodin pro možnost zaškolení 

se. Bylo především ideální, aby  zadaptovaný záchranář nastoupil co nejdříve, jelikož 

byl po čerstvě ukončeném procesu adaptace plný zkušeností a snadněji se zapojoval do 

pracovního procesu ZZSLK, p.o. Čtvrtým kritickým bodem je, že si jeden respondent 

řádně nevyzkoušel psát dokumentaci-výjezdový protokol, v tom ho pravděpodobně 

nikdo řádně neproškolil. 

 Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že o průběžným hodnocení nikdo 

z respondentů nevěděl. Že nějaké probíhalo, jim bylo sděleno až u závěrečné zkoušky, 

a  to většinou od vedoucího záchranáře. Na základě jeho výpovědi probíhalo průběžné 

hodnocení tak, že se on sám ptal školitelů - záchranářů z výjezdu, jak si adaptující se 

záchranář stojí, eventuálně přicházeli oni s připomínkami za vedoucím záchranářem. 

Jedná se tedy o  nedodržování průběžného hodnocení dle Metodického pokynu MZ ČR. 

Zde se píše, že by průběžné hodnocení mělo probíhat 1x týdně, avšak minimálně 1x za 

měsíc, a realizovat by ho měl vedoucí pracovník nebo školitel formou hodnotícího 

pohovoru nebo prověřením praktických dovedností se zápisem do příslušné 

dokumentace (Česko, 2009). 



	  

	  
	  
	  

 Na základě analýzy rozhovorů jsme zjistili, že 5 respondentů hodnotí adaptační 

proces ZZSLK, p.o. kladně a 1 respondent dodává, že je co zlepšovat. 3 respondenti by 

stanovili jednoho školitele pro jednoho adaptujícího se záchranáře. Dále by navýšili 

hodinovou dotaci a  více by zapojovali do výjezdu. Pouze 1 respondent by nic na 

adaptačním procesu ZZSLK, p.o. neměnil.  

 

 

Diskuze 

 

 Při nástupu na nové pracoviště se nový pracovník seznamuje s pracovištěm, 

s  pracovními podmínkami a se spolupracovníky (Zítková, Pokorná a Mičudová, 2015). 

Každý respondent nás za pomoci rozhovoru seznámil s průběhem jeho adaptace. Pět 

respondent se první den seznámilo s vedoucím záchranářem a s pracovištěm. Jednomu 

byl sdělen průběh adaptačního procesu. Délka trvání adaptačního procesu byla u všech 

respondent 120 hodin, nikdo nevyužil možnost prodloužení. U pěti respondentů byl 

adaptační proces zakončen závěrečnou zkouškou.  

  Z rozhovorů jsme zjistili 4 kritické body. Prvním je střídání sanitních vozů 

a  školitelů. Zde by bylo na místě stanovit školitele, kteří by měli kvalifikaci pro výkon 

zaškolení nových pracovníků. Druhým kritickým bodem je časová náročnost, protože 

adaptující se záchranáři paralelně se stáží pracují na dosavadní pozici. Třetím kritickým 

bodem je málo hodin stáže. Ty se dají ale navýšit po domluvě s vedoucím pracovníkem. 

Čtvrtým kritickým bodem je nedostatečné seznámení s dokumentací-s výjezdovým 

protokolem. V tomto případě by mělo probíhat školení psaní dokumentace ještě před 

prvním výjezdem školeného. 

 Dále jsme zjišťovaly, jak probíhá průběžné hodnocení adaptačního procesu. 

Hodnocení probíhá převážně dotazem, eventuálně může vedoucí záchranář územního 

odboru vyjet na výjezd jako kontrola. Všichni respondenti ovšem o průběžném 

hodnocení nevěděli a dozvěděli se ho až v den zkoušky, což nekoresponduje s nařízením 

již zmíněného Metodického pokynu MZ ČR. 

 Co se inovací týče, 5 respondentů ohodnotilo adaptační proces ZZSLK, p.o. 

kladně a  1  respondent dodává, že je co zlepšovat. 3 respondenti by stanovili jednoho 

školitele pro jednoho adaptujícího se záchranáře. Dále by navýšili hodinovou dotaci 

a  více by zapojovali do výjezdu. Pouze 1 respondent by nic na adaptačním procesu 



	  

	  
	  
	  

ZZSLK, p.o. neměnil.  

 

Závěr 

 

 Pro práci jsme stanovili 4 výzkumné cíle. Všechny stanovené výzkumné cíle 

jsme na základě analýzy dat splnili. V souladu se zjištěnými výsledky jsme navrhli 

konkrétní doporučení na některé změny v průběhu adaptačního procesu nastupujících 

zdravotnických záchranářů. 
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