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Seznam použitých zkratek 

 

ČR   Česká republika 

ČSR  Československá republika 

ESN  Mezinárodní studentská organizace (Erasmus student network) 

EU   Evropská unie 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ICN  Mezinárodní organizace sester (International Council of Nurses) 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

LLP  Program celoživotního učení (Lifelong Leernign Programme) 

NANDA Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy (North American 

Nursing Diagnosis Association) 

TUL  Technická univerzita v Liberci 

VŠE  Vysoká škola ekonomická v Praze 

VUT  Vysoké učení technické v Brně 

WHO  Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)  
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1 Úvod 

 

„Péče o cizince je součástí programu jejich integrace v České republice. Konkrétně zdravotní 

péče v tomto programu zahrnuje otázky její dostupnosti, sociálního zajištění a mezinárodní 

smlouvy o poskytování zdravotní péče.“ Nováková, 2008 s. 30. 

 

Téma bakalářská práce věnuje pozornost problematice informovanosti přijíždějících 

zahraničních studentů na Technickou univerzitu v Liberci o zdravotní péči a zdravotním 

pojištěním v České republice. Důvodem volby tématu, je osobní pracovní zkušenost  

ve studentské organizaci Erasmus Student Network a zkušenosti z pozice National 

ExchangeAbility coordinator of Czech  Republic. Na Technickou univerzitu v Liberci 

přijíždí ročně v rámci programu Erasmus na studijní pobyty okolo 150 zahraničních 

studentů z celého světa, v celé České republice je to pak okolo 7 000 studentů.  

Zájem o problematiku a podporu oblasti multikulturních potřeb v ošetřovatelské péči 

zvýšila osobní zkušenost se zahraniční stáží v Řecku podporovaná Lifelong Learning 

Programme, kdy bylo možné nahlédnout „pod pokličku“ Řeckého zdravotního systému 

a podívat se na ošetřovatelskou péči v jiném světle a v jiné kultuře. Osobní kontakt  

se zahraničními studenty u nás, pak vedl při podrobnějších rozhovorech ke zjištění,  

že tito studenti nemají dostatek informací o zdravotní péči, která je poskytována 

v České republice. V průběhu dalších let sami studenti uváděli, že mají problémy 

s vyhledáváním informací, kde najít pomoc při zdravotních problémech a jak  

si v akutních případech zdravotnickou pomoc zavolat. 

Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a na část výzkumnou. Část teoretická  

se zaměřuje především na historii a současnost multikulturního ošetřovatelství, program 

Erasmus, problematiku zdravotního pojištění cizinců v České republice a tématu čísel 

tísňového volání. Druhá výzkumná část popisuje cíle práce, stanovené výzkumné 

předpoklady, metodiku, organizaci a výsledky kvantitativního výzkumu. 
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2 Teoretická část 

 

 

2.1 Multikulturní ošetřovatelství 

 

V ošetřovatelství se setkáváme s pojmy multikulturní a transkulturní ošetřovatelství. 

Ačkoli se zdá, že se jedná o podobné pojmy, každý z nich znamená něco jiného. 

Multikulturní znamená mnohočetnost v oblasti kultur. Cizincům umožňuje zachovat  

si své zvyklosti a pomáhá jejich psychické stabilitě v úspěšné integraci do společnosti, 

což ale také znamená, že pomáhá prohlubovat jejich izolovanost od majoritní skupiny 

obyvatel. Multikulturalismus se uplatňuje při zvýšené migraci obyvatelstva a pomáhá 

uchovávat jednotlivým kulturním skupinám jejich kulturní identitu. Oproti tomu pojem 

transkulturní je možné vykládat jako přesahující hranice kultury. V tomto případě  

se kultury vzájemně ovlivňují a střetávají. Zaměřuje se na vzájemné vztahy a prvky 

v soužití majoritních a minoritních skupin. Oblast není zaměřena pouze na kulturu,  

ale také na sociální, ekonomické či politické problémy. Zjednodušeně se dá tedy říci,  

že multikulturní vyjadřuje postavení kultur vedle sebe, kdežto transkulturní propojení 

jednotlivých kulturních skupin. Nejen v ošetřovatelství jsou důležité oba tyto přístupy, 

jak multikulturní (respekt odlišností) tak transkulturní (začlenění do společnosti) náhled 

na pacienta. Ze získaných zkušeností v této oblasti, se pak může čerpat i v běžném 

životě, jelikož respekt etnických skupin je dodnes nemalým problémem nejen  

v ČR (dále uváděno jako ČR) (14). 

 

 

2.1.1 Historie Multikulturního ošetřovatelství 

 

Multikulturní ošetřovatelství se začalo rozvíjet v padesátých letech 20. století. U jeho 

zrodu stála profesorka ošetřovatelství a antropologie Madeleine Leiningerová. Důvod, 

který ji vedl k rozvoji tohoto aplikovaného oboru v ošetřovatelství, byl výrazný nárůst 

migrace v Americe po druhé světové válce, kdy se nejen M. Leiningerová, ale i další 

zdravotničtí pracovníci začali setkávat při své práci s dětmi různých národností. 

Samotná M. Leiningerová si začala všímat jistých odlišností ve své každodenní praxi  

a reakcí dětí z jiných zemí na dané situace, jako odlišná reakce na stres, adaptaci  
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v novém prostředí a choulostivé situace spojené s nemocí. Sestry začaly čelit novým 

konfliktům rasového původu, ale také byly nuceny nezajímat se pouze o chorobu 

samotnou, ale i o existenční pozadí života pacientů. M. Leiningerová později shrnula 

své poznatky do knihy „Transkulturní ošetřovatelství: Pojmy, teorie, výzkum a praxe“, 

předtím však vytvořila teorii kulturně divergované a univerzální péče. Každá teorie  

má své asumpce, stejně tak je tomu i u teorie M. Leiningerové, která ji shrnula  

do 13následujících bodů (5, 17). 

Jedná se o premisy teorie kulturní péče založené na různorodosti a univerzalitě: 

1. Péče je dominantní podstatou ošetřovatelství. 

2. Kulturně orientovaná péče je nezbytná pro celkovou pohodu a zdraví 

pacienta. 

3. Kulturně orientovaná péče je holisticky pojímaná ošetřovatelská péče. 

4. Transkulturní ošetřovatelství je péče věnována individuálně, skupinově, 

komunitám, společnostem a institucím. 

5. Kulturně orientovaná péče je nezbytná pro léčení a vyléčení pacienta. 

6. Kulturní péče bere na zřetel kulturní rozdílnosti a kulturní univerzality.  

7. Každá kultura má lidovou péči, která se liší od univerzální péče. 

8. Kulturní hodnoty pacienta jsou zakořeněné v jazykových, filozofických, 

náboženských a duchovních, rodinných, společenských, politických, 

právních, vzdělávacích, kulturních i ekonomických dimenzích kultury. 

9. Prospěšná a uzdravující kulturní péče ovlivňuje zdraví, pohodu jedinců 

i skupin v jejich environmentálním prostředí. 

10. O kulturně vhodné a prospěšné péči hovoříme za předpokladu, když hodnoty 

a vědomosti budou zjevně vnímány a užívány pro přiměřenou, bezpečnou  

a účelnou péči. 

11. Soulad v péči o pacienta mezi profesionálním a laickým přístupem péče. 

12. Kulturní konflikty odrážejí nedostatky ve vědomostech o kulturní péči. 

13. Etnoošetřovatelské výzkumné kvalitativní metody představují důležité 

nástroje pro přesná zjištění dat o kulturní péči (17). 

Teorie M. Leiningerové položila základ pro zrod transkulturního ošetřovatelství. Jejím 

cílem bylo poskytnout pacientům kvalitní služby na základě jejich kulturních hodnot  

a vlastních potřeb. Své znalosti zformulovala do modelu pro kulturně shodnou 

ošetřovatelskou péči. Má své specifické označení „Model vycházejícího slunce“ 

(Sunrise model), dělící se na čtyři roviny. Péče se realizuje v závislosti na stavu 
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pacienta, jeho problémech a potřebách. Dále se rozvíjí transkulturní ošetřovatelství tak, 

že je pacientům poskytována péče shodná s hodnotami té kultury, ke které se pacient 

hlásí. Model „Vycházejícího slunce“ byl M. Leiningerovou vypracován roku 1955  

a následně byl do roku 1985 postupně aktualizován (15). 

Profesorka M. Leiningerová. získala své vzdělání na St. Anthony’s Nursing school roku 

1948. O dva roky později dokončila bakalářské vzdělání na Benedictine College a roku 

1954 navýšila své školní zkušenosti o magisterský titul v psychiatrickém ošetřovatelství 

na Catholic University of America. Roku 1965, pět let po té co poprvé definovala 

termín transkulturní ošetřovatelství, dokončila doktorandské studium na University  

of Washington, které bylo zaměřeno na kulturní a sociální antropologii. Antropologie  

je jednou z disciplín, z nichž M. Leiningerová vycházela právě při vzniku své teorie 

transkulturního ošetřovatelství. Na úspěšnou kariéru navázala přednáškami na universitě 

v Coloradu a roku 1969 se stala děkankou a profesorkou ošetřovatelství School  

of nursing ve Washingtonu a docentkou antropologie na University of Washington.  

Zde o čtyři roky později založila katedru transkulturního ošetřovatelství. Stala se také 

ředitelkou centra pro podporu výzkumu v ošetřovatelství, s cílem prohloubit znalosti 

v oblasti transkulturního ošetřovatelství. Angažovala se na poli žurnalistiky, jako 

vedoucí redaktorka The Journal of Transcultural Nursing. Celkově hostovala  

na 48 amerických a zahraničních univerzitách (5, 14, 15, 17).  

Na práci a myšlenky M. Leiningerové později navázaly roku 1998 autorky Joyce 

Newman Gigerová a Ruth Davidhizarové, které sestavili model, sloužící studentům 

ošetřovatelského programu k hodnocení poskytované ošetřovatelské péče pacientům 

s odlišnou kulturou. Tento model vychází z modelu M. Leiningerové a rozpracovává 

multikulturní ošetřovatelství v oblastech hodnocení stavu a potřeb s ošetřovatelskými 

intervencemi (14, 17). 

 

 

2.1.2 Model vycházejícího slunce 

 

„Sunrise model, neboli Model vycházejícího slunce“ (viz příloha č. 1) M. Leiningerové 

je základ teorie transkulturního ošetřovatelství. Během jeho vývoje, byly zohledněny 

holistické faktory, ovlivňující kulturní péči. Model se zaměřuje na potencionální vlivy 

mezi historií, kulturou, sociální strukturou, světovým názorem a prostředím. Sociální 

strukturou myslíme pacientovi charakteristické znaky, jako je pohlaví,  
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věk ale i religiozitu, příbuzenské svazky či ekonomiku. Model se dá používat v různých 

vztahových interpretacích, a to individuální, skupinové či rodinné. Cílem je aplikovat 

znalosti při poskytování kulturně specifické ošetřovatelské péče o lidské zdraví  

a potřeby. Ve schématu modelu jsou graficky znázorněné a popsané jednotlivé složky 

teorie ošetřovatelství při péči o cizince. Model se prezentuje v kruhové podobě  

a obsahuje 4 roviny. První rovina zahrnuje vnímání okolního světa pacientem mimo 

danou kulturu, neboli rozměr kulturní a sociální struktury. Ve druhé rovině modelu jsou 

kulturně specifické poznatky (religiozita, průmyslová vyspělost společnosti, rodina, 

politické a právní faktory, vzdělání). Třetí rovina se zabývá tradičním způsobem 

ošetřovatelské péče (péče v dané kultuře) a profesionálním způsobem ošetřovatelské 

péče (péče majoritní kultury). Čtvrtá rovina je nejdůležitější část modelu 

„Vycházejícího slunce“, zohledňující a zaměřující se na ošetřovatelskou péči shodnou 

s kulturními hodnotami pacienta. Při dosavadním vyložení „Modelu vycházejícího 

slunce“ je evidentní, že všechny uvedené faktory ovlivňují vnímání nemoci a samotnou 

ošetřovatelskou péči, kterou pacient přijímá (5, 15, 17). 

Jádro „slunce“ tvoří znaky, modely a praktiky ošetřovatelské péče o zdraví, „paprsky 

slunce“ jsou myšleny jako technické, náboženské, filozofické, politické, právní, 

ekonomické, vzdělávací, rodinné a kulturní faktory spolu s životním stylem jedince. 

Jádro i paprsky slunce jsou vždy ve vzájemné souvislosti a ovlivňují celkové vnímání 

zdraví a choroby, jakož to i způsob ošetřovatelské péče, kterou pacient využívá (14). 

M. Leiningerová rozlišuje dva systémy péče a to tradiční a profesionální. Tradiční 

způsob ošetřovatelské péče je daný vlastní subkultuře, jedná se o lidovou nebo laickou 

ošetřovatelské péči, je charakterizovanou přenesenými názory kulturně naučených 

poznatků. Profesionální způsob je oproti tomu formálně naučenou a přenesenou 

profesionální ošetřovatelskou péčí, tedy systém, který převládá v profesionálních 

institucích a prezentující názory majoritní společnosti. Oba tyto systémy by měly být  

ve vzájemné interakci (14). 

Všeobecné sestry pracující v profesionální zdravotní péči nejen v ČR, by měly brát 

zřetel na lidový způsob ošetřovatelské péče dané kultury. Další důležitou složkou  

je podle M. Leiningerové péče, jako centrum ošetřovatelských aktivit, kdy 

ošetřovatelskou péči dělí na naučené způsoby podpory, tedy ošetřovatelské akce  

a aktivity jako znak odlišující ošetřovatelství od jiných profesí. Kulturní péči dělíme  

na tu, která pomáhá uchovávat nebo získávat zdraví, zotavit se. Umožňuje adaptaci  
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a kulturní shodnou péčí pomáhá uskutečnit změny, ovlivňuje vnímání nemoci a zdraví  

a pomáhá zaujmout nové role během procesu léčby (14, 17). 

Transkulturní ošetřovatelství je jeden z aplikovaných způsobů holistické ošetřovatelské 

péče o pacienta. Komplexní a systematický přístup v jednotlivých fázích 

ošetřovatelského procesu s využitím modelu od M. Leiningerové je správný postup 

multikulturně orientované ošetřovatelské péče aplikované do praxe. Tato ošetřovatelská 

péče se realizuje v závislosti na daném stavu pacienta, jeho problémech, prioritních 

potřebách a s ohledem na individualizaci na základě hodnot dané kultury. V praxi musí 

všeobecná sestra rozpoznat a vážit si kulturních odlišností, chápat kulturní důvody 

chování klienta, být empatická k odlišné kultuře a projevovat úctu k pacientům 

(14, 15, 17). 

 

2.1.3 Teorie Multikulturního ošetřovatelství 

 

Vlivem globalizace a členskému závazku ČR vůči EU budeme do budoucna žít ve stále 

větších multikulturních společenstvech a díky pohybu lidí napříč světem a vlivem 

komunikačních technologií bude mísení kultur stále aktuálnějším tématem. Zdravotničtí 

pracovníci se tak již řadu let staví před novou výzvu, a to rozvíjet svou kulturní 

způsobilost. Multikulturní společnost tvoří podskupiny různých etnických, sociálních  

a náboženských zaměření. Tyto skupiny jsou spíše tolerovány, než rovnoprávně 

akceptovány. Multikulturní ošetřovatelství klade důraz na tyto zvláštnosti ve vztahu  

ke zdraví a nemoci. Snaží se individualizovat péči v souladu s osobností a kulturou 

každého pacienta (17). 

Multikulturní ošetřovatelství je teoreticko-praktický vědní obor, který přihlíží 

komplexně právě ke kulturním hodnotám, zvyklostem jedince i skupiny ve vztahu  

ke zdraví i nemoci. Na základě zjištěných potřeb pacientů stanovuje cíle: poskytování 

kulturně specifické a univerzální péče každému pacientovi, podporu a udržení zdraví  

a snižuje výskyt rizikových situací. V případě aplikování multikulturních postupů 

v praxi, je důležitá zejména znalost kulturních specifik, vyvarování se předsudkům  

a negativním postojům k jiným kulturám. Pro každou všeobecnou sestru tato situace 

nemusí být lehká, jelikož každý přichází do profesionálního života s odlišnými 

životními názory a postoji, které si do praxe přináší na základě výchovy, vývoje  

a odlišností kulturně-sociálního prostředí (7, 20).  
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2.1.3.1 Ošetřovatelská péče v multikulturním prostředí 

 

Ošetřovatelská péče se vyznačuje uspokojováním potřeb pacienta komplexním 

holistickým individualizovaným přístupem, ke konkrétní osobě. Ošetřovatelský 

personál by tedy měl mít potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti, které 

uspokojí potřeby každého pacienta. Základním předpokladem pro multikulturní 

ošetřovatelskou péči o pacienta s cizí státní příslušností je uvědomění, že všichni lidé 

jsou si rovni, projevení zájmu a ochota pomoci. Důležitou roli hraje také znalost 

základních dokumentů, jako je Mezinárodní deklarace práv a svobod, Práva pacientů  

a Etický kodex všeobecných sester. Vždy musíme myslet na jisté odlišnosti v oblasti 

religiozity a komunikace s těmito pacienty. Metodologií ošetřovatelství  

je ošetřovatelský proces, který se skládá z pěti fází. První fází je fáze posuzování stavu 

potřeb, dále se stanoví ošetřovatelské diagnózy a naplánování vhodných 

ošetřovatelských intervencí. Následuje fáze realizace ošetřovatelského plánu  

a hodnocení, které může probíhat jako vstupní, průběžné či závěrečné (7, 14, 20). 

V první fázi posuzování v kontextu kulturně odlišné ošetřovatelské péče je zapotřebí 

získat informace o rozdílných kulturních parametrech s cílem modifikovat 

je do ošetřovatelského procesu co nejvhodnějším způsobem. Při výběru 

ošetřovatelských diagnóz mohou být definovány aktuální i potenciální problémy 

pacienta. Vhodné diagnózy lze vyhledat v knize North American Nursing Diagnosis 

Association, (dále uváděno jako NANDA), která je pravidelně aktualizována, 

aby co nejlépe specifikovala problematické oblasti ošetřovatelské péče o kulturně 

odlišného pacienta (17). 

Při plánování ošetřovatelské péče je třeba myslet na konkrétní cíle, kterých chceme 

u konkrétního pacienta dosáhnout, záleží vždy na situaci. V cílích ošetřovatelských 

plánů u pacienta cizí národnosti se může objevit například: redukovat či odstranit 

narušenou komunikaci, pomoci pacientovi přizpůsobit se novému prostředí, či pacient 

umí vyjádřit své základní potřeby. Realizací ošetřovatelské péče vždy respektujeme 

jedince a jeho osobní názory nebo přesvědčení. Všeobecná sestra musí přemýšlet nad 

vhodností komunikace s jednotlivými pacienty, neprovádět nic s čím pacient nesouhlasí 

nebo je pro něj z kulturního hlediska nepřijatelné. Závěrečným hodnocením 

ošetřovatelské péče všeobecná sestra poukáže na to, do jaké míry byly stanovené cíle 

splněny. Cíle dělíme na ty, které byly splněny zcela, částečně, nebo nebyly splněny 

vůbec (4, 12, 14, 17).  
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2.1.3.2 Etické aspekty multikulturního ošetřovatelství 

 

Eticky prováděná ošetřovatelská péče o pacienta je důkazem morálního jednání 

všeobecné sestry, jímž nejen chrání ale i podporuje lidskou důstojnost pacientů. Jedná 

se o vztah pacienta a všeobecné sestry, založený na morálním ideálu lidské společnosti. 

Ošetřovatelská péče by proto měla být vykovávána v souladu s kulturními, 

náboženskými a sociálními hodnotami pacienta a jeho rodiny. Poskytovatel péče by měl 

disponovat znalostí problematiky a schopností kulturní diagnostiky pacienta. Pacient  

se dostává při ošetřovatelském procesu do choulostivých až zraňujících situací. 

Podkladem etické ošetřovatelské péče jsou Principy práv pacientů v Evropě: Všeobecný 

rámec, vydaný roku 1994, který říká, že každý má právo na respektování jeho morální  

a kulturní hodnoty. Informace musí být podávány pacientům vždy vhodným způsobem 

s možností pochopit je v plném rozsahu. Etickou povinností všeobecných sester  

je celková etická odpovědnost, která je uplatňována při poskytování kulturně shodné 

ošetřovatelské péče. Všeobecná sestra zaujímá roli obhájkyně práv pacienta a pomáhá 

mu v zájmech týkající se souvislostí s jeho životním stylem, přesvědčením a životními  

a kulturními hodnotami. Všeobecná sestra má právní odpovědnost k pacientovi, která  

je dána platnou legislativou a morální povinnost, kterou upravuje Etický kodex 

všeobecných sester, vydaný Mezinárodní radou sester roku 1953. Multikulturní 

ošetřovatelství má z etického hlediska význam především pro snížení interkulturních 

stresů a vyvarování se interkulturním konfliktům (1, 6, 14, 16, 20). 

Kvalitní kulturně shodnou péči zajišťuje sledování těchto složek: rodinného systému, 

sociálního života, politického systému, jazyku a tradic, světového pohledu a hodnot, 

náboženství a zdravotních zásad. K nejčastějším etickým problémům s pacienty cizí 

státní příslušností patří problémy s komunikací, chápání času, prostoru a struktury 

společnosti. Všeobecná sestra by tedy měla mít na paměti obecné zásady, jako 

je morální spravedlnost, zásady obecného prospěchu a kulturní ohleduplnosti (1, 11, 6).  

 

 

2.1.4 Kulturní šok 

 

Cílem multikulturního ošetřovatelství v praxi, je uchránit pacienta od kulturního šoku. 

Jde o psychickou reakci, která se projevuje strachem z odmítnutí a neschopností 

spolupracovat se zdravotnickým týmem. V některých případech může pacient 
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projevovat navenek až negativní emoce a může u něj dojít ke změně v hierarchii hodnot 

potřeb. Při vystupňování tohoto stavu se pacient ne zřídka kdy začne vyhýbat 

jakémukoli kontaktu s lidmi a hovoříme tedy o sociální fobii. Záludnost kulturního šoku 

spočívá v možnosti vzniku u jakéhokoli člověka v neznámém kulturním prostředí, 

ve kterém se musí nově orientovat a zažívá pocit cizoty. Pojem kulturní šok označuje 

reakci lidí na neobvyklou situaci, ve které ztrácejí své předchozí způsoby chování. 

V publikacích o multikulturním ošetřovatelství je možné nalézt několik podob 

rozfázování kulturního šoku (6, 17).  

Například Oberg uvádí ve své studii kulturního šoku z roku 1954 čtyři fáze kulturního 

šoku.  

1. Fáze: počáteční euforická reakce na novou kulturu.  

2. Fáze: pocity nepříjemnosti, frustrace a úzkosti z nové kultury. 

3. Fáze: odhodlání poznávat novou kulturu. 

4. Fáze: přizpůsobení se a potěšení z nových životních podmínek, které jsou dány 

novou kulturou (6). 

 

Oproti tomu antropolog Adler uvedl ve svém modelu kulturního šoku z roku 1975, 

následujících pět fází. 

1. Fáze: odříznutí od původní kultury. 

2. Fáze: patrné kulturní odlišnosti. 

3. Fáze: odmítání cizí kultury. 

4. Fáze: snaha porozumět novým kulturním pravidlům. 

5. Fáze: akceptace odlišností nové kultury (6). 

 

Teft přišel s vlastním definováním fází kulturního šoku v šesti bodech, které postrádají 

na rozdíl od výše zmíněných adaptační fázi. 

1. Fáze: napětí v důsledku adaptace. 

2. Fáze: pocity ztráty a deprivace. 

3. Fáze: zamítnutí cizí kultury. 

4. Fáze: zmatek v očekávání a hodnotách. 

5. Fáze: překvapení, úzkost a odpor ke kulturním rozdílům. 

6. Fáze: pocity bezmocnosti kvůli neschopnosti se vyrovnat s novým prostředím 

(6). 
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Kutnohorská ve své publikaci uvádí, že při využití 4 fázového modelu kulturního šoku 

Oberga, lze doplnit jím uvedené fáze, křivkou ve tvaru „U“. Jednoduché „U“ 

je popisováno u fází přizpůsobování v hostitelské zemi. Dvojité „U“ se užívá při popisu 

prožitků po návratu domů. Tato křivka myslí na výše uvedené fáze v širším smyslu, 

jelikož při návratu do domácího kulturního prostředí může docházet opět ke kulturnímu 

šoku. Když je jedinec zpět ve svém původním kulturním prostředí pozoruje fázi první, 

tedy počáteční (honeymoon) - křivka je nahoře. Druhá fáze (crisis) znamená zpětný 

kulturní šok a křivka jde směrem dolů. Třetí fází (recorvery) se rozumí fáze opětovného 

zotavení a křivka pomalu stoupá opět směrem vzhůru. Poslední fází, je fáze 

přizpůsobení (adjustment) a křivka je opět nahoře. Je důležité myslet nejenom na křivku 

jednoduchého „U“, ale vidět problém komplexněji a myslet i na fázi při návratu domů 

(6). 

Na základě osobní zkušenosti z programu LLP Erasmus by se dalo říci, že ani jedna 

definice není chybná, jelikož každý jedinec prožívá životní situace individuálně.  

Je zapotřebí vzít v úvahu křivku „U“ se kterou má mnoho zahraničních studentů 

zkušenosti především ve zdvojené formě, tedy i při návratu domů. Kdyby byl jedinec  

o této problematice dostatečně informován, mohl by se s prožíváním kulturního šoku 

následně lépe vyrovnat. Bohužel, některé kulturní rozdíly jsou natolik veliké, 

že se nelze na ně připravit předem. Furnham a Bocher definovali predispozice 

kulturního šoku následovně: charakteristika hostitelské kultury, geografické podmínky, 

interpersonální rozdíly, zdravotní stav, biologické faktory, předchozí zkušenosti, 

nezávislost, schopnost tolerance a celková kontrola nad okolnostmi. Oberg, který jako 

první definoval jednotlivé fáze kulturního šoku, roku 1960 také uvedl jeho negativní 

charakteristiky, jako jsou: napětí, stres, obavy z odmítnutí, zmatek v definování rolí, 

nečekaná úzkost, zklamání, bezradnost, frustrace nebo deprese. Psychologický 

konzultant Guanipa podobně uvádí, že symptomy kulturního šoku mohou být značně 

odlišné. Mezi nejčastější však jmenovitě řadí podobně jako Oberg: smutek, melancholii, 

pocity odlišnosti, podrážděnost, rozmrzelost, neschopnost řešit běžné problémy, 

nejistotu a stesk. Pokud jsou ignorovány uvedené příznaky kulturního šoku, mohou  

se nadále rozvíjet a tím může docházet následně ke kulturním tlakům, které  

se projeví jako: agrese, vyhýbání se kontaktu nebo zdravotní problémy (6, 17, 20). 

Ošetřovatelské diagnózy, které jsou spojené s kulturním šokem lze uvádět podle 

publikace NANDA. Například v doméně č. 9, Zvládání zátěže: Úzkost (00146), 

Stresový syndrom z přemístění (00114), Riziko stresového syndromu po přemístění 



 

23 

 

(00149), a ošetřovatelské diagnózy v doméně č. 10, Životní princip: Snaha zvýšit naději 

(00185), Zhoršená religiozita (00169), Riziko zhoršené religiozity (00170), Duchovní 

strádání (00066), Riziko duchovního strádání (00067) (17). 

Zvládání kulturního šoku se liší podle fáze, ve které se zrovna jedinec nachází. Guanipa 

uvádí možnosti, jak bojovat s kulturním šokem: trpělivost, relaxaci, kontakt se stejně 

kulturně orientovanou skupinou, fyzickou aktivitu, kontakt s novou kulturou a věnování 

se volnočasovým aktivitám. Ve fázi adaptace, kdy se jedinec plně přizpůsobí a přijme 

nové procesy dané kultury tak v podstatě přijímá novou identitu. Stesk po vrozené 

kultuře však nikdy zcela nevymizí a zůstává důležitou složkou osobnosti (6, 17). 

V souvislosti s pobytem v nemocnici lze hovořit o pravděpodobném rozvoji kulturního 

šoku, jež vyplývá ze specifik majoritní společnosti, ale i jednotlivých specifik daných 

zdravotnických zařízení. Kulturní šok tedy nemusí prožít pouze pacient s cizí státní 

příslušností, ale také pacient, který se nachází ve své vlastní zemi. V rámci dostupných 

informací z oblasti multikulturního ošetřovatelství víme,že je vhodné se řídit určitými 

zásadami v rámci ošetřovatelské péče, nalézt vhodný způsob komunikace, rozpoznat 

a uvědomit si kulturní rozdíly a chápat důvody chování pacienta v různých situacích 

(7, 14, 20).  

 

 

2.1.5 Mezinárodní organizace sester 

 

Propojení ošetřovatelství v multikulturním slova smyslu nalézáme nejenom na lokální 

ale i mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatný vědní obor, 

založený na teoretických poznatcích a vědeckém výzkum, dospěl ve svém vývoji 

k potřebě vytvoření asociací sdružující sestry na národní a nadnárodní úrovni (5). 

Příkladem může být Mezinárodní rada sester, International Council of Nurses 

(dále uváděno jako ICN), která byla založena roku 1899. U vzniku stála Ethel Gordon 

Bedfordová-Fenwicková, tato organizace v současnosti sdružuje přes 160 národních 

sesterských organizací z celého světa, zabývá se rozvojem ošetřovatelství, identifikuje 

problémy a hledá řešení na nově vzniklé situace v problematice a rozvoji ošetřovatelské 

péče s cílem zlepšit zdravotní péči, zvýšit kvalitu služeb ale také zlepšit ekonomické 

a pracovní podmínky všeobecných sester. Mimo jiné si rada dala za úkol rozšířit 

ošetřovatelství po celém světě (5). 



 

24 

 

Členství v ICN umožňuje všeobecným sestrám vzájemné návštěvy členských asociací 

za účelem výměny know-how v ošetřovatelském sektoru a podporu rychlého rozvoje 

v ošetřovatelství. Svou činnost koordinuje ve spolupráci s WHO, Organizací spojených 

národů (OSN) a také Mezinárodní organizací práce (ILO) (5). 

Československá republika (dále uváděno jako ČSR) byla přijata do ICN roku 1933 

v Paříži, roku 1948 ČSR přišla o členství v ICN z důvodu změny politické situace státu. 

Přijata byla znovu roku 1982 a v roce 1994 vstoupila do ICN Česká asociace sester 

(ČAS) jako zástupce samostatné ČR na poli ošetřovatelství. České všeobecné sestry  

tak získaly možnost navštívit několik zemí EU a prohloubit si znalosti v oblasti 

ošetřovatelství. Významnou asociací ve vztahu k aplikaci multikulturního 

ošetřovatelství v praxi je také Workgroups of European Nurse Research (WENR), 

což je pracovní skupina pro evropský výzkum ošetřovatelství, ale i European Federation 

of Nurses Association (EFN), neboli Evropská asociace sesterských organizací (5). 

Na základě osobních zkušeností je možné říci, že se v posledních letech lépe rozvíjí 

multikulturní ošetřovatelství celosvětově, příkladem je Belgie. V závislosti na inspiraci 

z této země začaly být využívány pro potřeby ošetřovatelské péče překlady řady 

ošetřovatelských hodnotících škál, informované souhlasy a prostředky komunikace 

s pacienty cizí národnosti (5). 

 

 

2.2 Zdravotní péče pro osoby s cizí státní příslušností 

 

Evropská Porada Světové zdravotnické organizace (dále uváděno jako WHO) o právech 

pacientů, schválila roku 1994 dokument: Principy práv pacientů v Evropě, všeobecný 

rámec. Tento soubor zásad pomáhá uplatňovat práva pacientů v členských státech 

Evropské unie (dále uváděno jako EU). ČR je také členskou zemí EU, což vede 

k předpokladu, že se bude měnit a pozvolna narůstat diferenciace národnosti  

a kulturních struktur v ČR. Když se začne od základního pojmu zdraví,  

tak jak ho definuje WHO, tedy stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen 

nepřítomnost nemoci. Pokud je zdraví institucionálně podporováno, Whiteheadová 

uvedla konkrétní cíle, kterými by se instituce, které usilují o spravedlivou zdravotní 

péči, měli řídit. Je to například: zpřístupnění kvalitní péče pro všechny, nebo umožnění 

lidem, aby se sami podíleli na rozhodování a vytváření zdravotní politiky. WHO říká: 
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„Spravedlivost a rovnost ve zdravotní péči, ke všem stejný přístup v ošetřovatelské péči 

při stejné potřebě.“, jako hlavní cíl programu Zdraví 21 (2, 9, 10). 

 

„Péče o cizince je součástí programu jejich integrace v České republice. Konkrétně zdravotní 

péče v tomto programu zahrnuje otázky její dostupnosti, sociálního zajištění a mezinárodní 

smlouvy o poskytování zdravotní péče.“Nováková, 2008, s. 30. 

 

Lidé s cizí státní příslušností by měli mít stejné právo na zdravotní služby a to ve stejné 

kvalitě jako občané ČR. Zdravotnická zařízení by měla umět poskytovat přiměřené 

tlumočnické služby a poskytovat informace o službách a zdravotní péči, například 

v tištěné podobě. Zdravotnický personál by měl být proškolen o kulturních odlišnostech 

v minimálním rozsahu, což zajišťuje výuka problematiky multikulturního 

ošetřovatelství na středních a vysokých školách v legislativně stanovené hodinové 

dotaci. Systém péče o zdraví zasahuje do zdravotnických a nezdravotnických oblastí 

a resortů, které ovlivňují životní prostředí, kulturu, etickou úroveň společnosti, 

postavení vědy, výzkumu, politickou situaci, ekonomickou situaci, nebo životní styl 

obyvatelstva. Zdravotnický systém a jeho péče jím poskytovaná má cíle, kterých 

se snaží dosáhnout (2, 3, 8, 13, 14). 

 

„Každý zdravotnický systém odráží čtyři základní cíle medicíny: 

1. prevence chorob a poranění, podpora a udržování zdraví, 

2. úleva od bolesti a strádání způsobených neduh, 

3. péče o nemocné a jejich uzdravování, péče o ty, kteří nemohou být uzdraveni, 

4. odvrácení předčasné smrti a zajištění klidného umírání.“Nováková 2008, s. 31. 

 

 

2.2.1 Zdravotní pojištění 

 

Pojištění je systém, který pomáhá snížit finanční dopad řady nežádoucích životních 

událostí, dopravních nehod nebo výdajů na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, 

je metodou vytváření peněžních rezerv pro budoucnost. Pojištění je založeno na bázi 

dobrovolnosti (pojištění smluvní), nebo povinnosti (pojištění zákonné). Dobrovolné 

pojištění si může uzavřít každý sám dle svého uvážení, na základě pojistné smlouvy. 

V případě pojistné události je pojistitel povinen vyplatit pojištěnci pojistné plnění 

v předepsaném rozsahu. Pojištěnec je oproti tomu povinen platit pojistné v dohodnuté 

výši. Povinné pojištění vychází ze zákona č. 48/1997, které je regulováno právními 

normami. V téměř každém státě je zavedeno sociální pojištění, kde je zahrnuto 
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zdravotní pojištění na principu solidarity. V ČR zdravotní pojištění vychází ze zákona  

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten kdo v ČR nemá na veřejné 

zdravotní pojištění nárok, se může pojistit smluvně. Typy zdravotního pojištění dělíme 

tedy na veřejné zdravotní pojištění a smluvní zdravotní pojištění (2, 13, 19). 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Veřejné zdravotní pojištění je nejběžnější typ pojištění na území ČR. Rozsah veřejného 

zdravotního pojištění a podmínky k jeho získání jsou dány zákonem. Zákon č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je na základě 

tohoto zákona zdravotní péče poskytována. Ustanovení v § 2. uvádí, že podle tohoto 

zákona jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR a osoby 

které na území ČR nemají trvalý pobyt, popřípadě pokud jsou zaměstnanci 

zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR. Osoba splňující podmínky dané tímto 

zákonem, má právo využívat veřejné zdravotní pojištění v ČR. Finance, které 

se vyberou na veřejném zdravotním pojištění, jsou dále využívány jednotlivými 

pojišťovnami (13, 18, 22). 

Pojištěnec si může pojištění sjednat například u Všeobecné zdravotní pojišťovny 

(dále uváděno jako VZP), která byla zřízena roku 1992 dle zákona ČNR č. 551/1991 Sb. 

Pokud má pojištěnec zájem o jinou pojišťovnu než je VZP, má nárok ze zákona vybrat 

si jakoukoli jinou z 8 zdravotních pojišťoven na území ČR. Každá z nich má povinnost 

přijmout pojištěnce, splňuje-li podmínky k uzavření veřejného zdravotního pojištění. 

V případě jejího úpadku přechází pojištěnec k VZP. Povinnost pravidelně platit pojistné 

je dána dnem vzniku pojištění. U smluvního druhu pojištění je plátcem pojistitel, 

u veřejného zdravotního pojištění je plátců hned několik. Může to být pojištěnec, 

zaměstnavatel ale i stát. Pokud se zaměříme na zaměstnance, dvě třetiny zdravotního 

pojištění za něj platí zaměstnavatel a zbylou jednu třetinu platí zaměstnanec. Tedy 9% 

a 4,5% což celkově činní 13,5 % z vyplacené mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné 

odvádějí pojistné samy ve formě měsíčních záloh. Osoby, za které platí pojistné stát, 

jsou: nezaopatřené děti do 26 let, studenti do 26 let, příjemci důchodů, matky 

na mateřské dovolené, osoby ve výkonu trestu a další (13, 18). 

Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zahrnuje: péči ambulantní, 

lůžkovou, pohotovostní, záchrannou, preventivní, diagnostickou, dispenzární, 
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posudkovou, lázeňskou a další. Léčebné výkony provedené pacientům jsou lékařům 

hrazeny na základě uzavřené smlouvy mezi lékařem a pojišťovnou. I přesto 

se pojištěnci na některých úhradách musejí podílet. Jde především o prostředky 

zdravotnické techniky a ostatní položky, které jsou nad stanovený rámec zákona, 

nejčastěji stomatologické výkony či úhrada léčiv. O případném doplatku by měl být 

pacient upozorněn. V případě léčiv je ve skupině vždy jedno, které je pojišťovnou plně 

hrazeno. Zdravotní péče, na níž se pojištění nevztahuje, je opět vymezena zákonem. 

Jde například o kosmetické operace, ale i alternativní způsoby léčby jako 

je akupunktura a jiné druhy léčitelských postupů (13, 18). 

 

Smluvní zdravotní pojištění 

 

Smluvní zdravotní pojištění je doplňkovou formou veřejného zdravotního pojištění, 

nebo cestou pro cizince, kteří nemají na toto pojištění nárok. Kvalita zdravotnických 

služeb je stejná, bez ohledu na typ uzavřeného pojištění. Rozdíl bývá pouze v rozsahu 

zdravotní péče, která je krytá (placená) zdravotním pojištěním. Z hlediska tématu 

bakalářské práce zde budou rozvedeny varianty nejvíce pravděpodobné pro zahraniční 

studenty (2, 17). 

 

„Právní předpisy, Listina základních práv a svobod 

Čl. 24 Příslušnost ke kterékoliv národnosti nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.“ 

Vondráček 2005, s13. 

 

Jsou to tyto skupiny: Cizinci, kteří pobývají na území ČR, za účelem turistiky, bývají 

zpravidla zdravotně pojištěni. Pokud ne, je jim v případě naléhavosti poskytnuta 

nezbytná a neodkladná zdravotní péče. Cizinci bez zdravotního pojištění jsou ošetřeni 

na základě přímé úhrady péče, nebo na základě uzavřené bilaterální smlouvy 

o poskytování bezplatné zdravotní péče v neodkladných případech, která je uzavřena 

s jejich domovským státem. Tato péče je vykazována z fondu, který je spravován 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. V případě, že tato smlouva mezi státy neexistuje, hradí 

si cizinec péči v plné výši sám. Předmětem úhrady je pak smluvní cena za provedený 

výkon. Tyto smlouvy jsou uzavřené s členskými státy EU, ale i ostatními jako 

je například Afgánistán, Írák, Kambodža, Kuba či Sýrie. Cizinec na území ČR, který 

se nachází ve výkonu trestu či v policejní cele, má poskytnutou péči k udržení nebo 

zlepšení zdravotního stavu, a ta je následně financována Ministerstvem zdravotnictví 
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ČR. Úhrada se provádí bez ohledu na uzavřené bilaterální smlouvy mezi státy, je tedy 

automatická (2, 13, 17). 

Pojištění zahraničních studentů s ohledem na zdravotní péči je zajištěno v plném 

rozsahu a za stejných podmínek jako českým studentům, pokud je jejich studium 

financováno ČR. V případě, že jsou studenti v ČR na vlastní náklady, hradí si péči 

z vlastních zdrojů a z prostředků na základě uzavřeného smluvního pojištění. Zde se pak 

uplatňuje výše uvedený postup (bilaterální smlouva mezi státy a podobně (2, 13, 17). 

S ohledem na délku doby smluvního zdravotního pojištění existují dva druhy smluvního 

pojištění, krátkodobé a dlouhodobé. 

1. Krátkodobé smluvní zdravotní pojištění: při pobytu cizinců na území ČR  

do 356 dnů. 

2. Dlouhodobé smluvní zdravotní pojištění: při pobytu cizinců na území ČR  

nad 365 dní, nebo při pobytu cizinců s vízovou povinnostní nad 90 dnů (2). 

 

Tento druh pojištění lze získat pouze u VZP. Pojištění vzniká ke dni, který smlouva 

stanoví a zaniká uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě. V dalších případech smlouva 

zaniká, pokud se smlouva vypoví, nebo dojde-li k nezaplacení pojistného. Sjednané 

dlouhodobé smluvní zdravotní pojištění hradí náklady na diagnostickou, léčebnou, 

ambulantní i nemocniční péči. Dále úhradu léků a výdaje spojené s dopravou  

do zdravotnického zařízení. Plný rozsah je definován pojistnými podmínkami 

VZP (2, 13, 17). 

V ČR platí, že bez ohledu na druh zdravotního pojištění musí pacient zaplatit regulační 

poplatek v dané výši, který jednotlivý úkon požaduje. Konkrétně, za návštěvu lékaře, 

kdy bude provedeno vyšetření nebo výdej receptu na předpis 30 Kč. Za návštěvu 

pohotovosti 90 Kč. Poplatky se platí hotově nebo formou „známky“ kterou lze zakoupit 

na recepcích nemocnic, místo hotovostní částky lékaři 1. 1. 2014 byl zrušen poplatek 

za pobyt v nemocnici. (13). 

Zdravotní péče je regulována zákony. Zde je přehled nejdůležitějších právních předpisů 

z oblasti poskytování zdravotní péče: 

 

„Zákon č. 20/1966, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – upravuje obecné 

podmínky poskytování zdravotní péče na území České republiky. 

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně – upravuje podmínky fungování 

Všeobecné zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 

zákonů 
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Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 

– upravuje podmínky pro vstup a pobyt cizích státních příslušníků na území České republiky“ 

Špirudová 2006, s 149, autor: MFČR, MZČR , MPSVa VZP 
 

 

2.3 Erasmus 

 

Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení. Cílem LLP  

je spolupráce vysokoškolských institucí a vysokoškolských institucí s podniky.  

Do tohoto programu se můžou zapojit jak státní, tak i veřejné a soukromé školy. Musí 

však vlastnit listinu Erasmus University Charter, kterou Evropská komise opravňuje 

k účasti v proramu Erasmus. Pro zprostředkovatele organizací, které mohou zajišťovat 

pouze pracovní stáže studentům, vydává Národní agentura dokument Consortium 

Placement Certificate (32, 34). 

 

 

2.3.1 Historie 

 

Název vznikl po holandském mysliteli Erasmu Rotterdamském  

(1466 – 1536), který byl humanista a teolog. Kladl důraz na vzdělání a studoval 

v zahraniční, konkrétně v Sorbonnu. Procestoval celou Evropu a navázal spoustu 

důležitých zahraničních styků s ostatními humanisty a filozofy tehdejší doby. Erasmus, 

jako největší program EU zaměřený na mobilitu v Evropě datuje svou existenci rokem 

1987, v ČR je tomu od roku 1998. Rok 2012 se nesl ve znamení oslav 25 let Erasmu  

od svého vzniku. V České republice sahá historie programu Erasmus do roku 1998. 

Tato vlajková loď Evropské Unie v oblasti programů vzdělání a odborné přípravy  

je zaměřena na mobilitu studentů. Vše funguje na základě spolupráce s vysokoškolským 

vzděláváním v Evropě. Rok 2014 byl zlomový v tom, že garance programu Erasmus 

skončila a přešlo se na nový balíček EU a to Erasmus+. Tento program nově sloučil 

veškeré vzdělávací mobility studentů. Není zde omezení věku ani limit hranic Evropy. 

Původní myšlenka Erasmus programu spočívala v propojení Evropy na úrovni vzdělání, 

kultury a celkové spolupráce. Do tohoto programu celoživotního vzdělávání bylo 

zapojeno celkem 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 

Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
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Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Dále se zapojily země Evropského 

sdružení volného obchodu (ESVO), tedy Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko  

a kandidátské země, Chorvatsko a Turecko. Vždy však záleželo a záležet bude  

na konkrétních možnostech škol, kam student může vycestovat s podmínkou podepsání 

bilaterální dohody mezi institucemi a organizacemi (32, 34). 

Před vznikem programu Erasmus+ se mohl zapojit student, který byl zapsán  

do akreditovaného bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu 

vysoké školy, nebo musel být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole. Nezáleželo 

přitom na podobě studia, takže tuto možnost mohli využít i studenti kombinované 

formy. Podmínkou bylo zapsání studenta alespoň do druhého ročníku studia pro studijní 

pobyt, případně být studentem jakéhokoli ročníku pro pracovní stáž. Pro výjezdy dále 

platí, že student může mít jakékoli občanství, musí ale být studentem dané země odkud 

vyjíždí. O programu Erasmus platilo, že studijní pobyt je realizován v délce  

3-12 měsíců, stejně tak jako pracovní stáž. Hlavním cílem programu Erasmus bylo, 

aby se do roku 2012 zúčastnilo mobilit po Evropě alespoň3 miliony studentů, 

což se povedlo. V rámci dlouhodobějších cílů, jako je zlepšit kvalitu a objem výjezdů 

a celková lepší spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi se rozhodlo, že se bude 

v tomto úspěšném projektu pokračovat a naváže se na známý projekt, který pomáhá 

studentům získat potřebné znalosti a zkušenosti. Také jim dává potřebný rozhled 

a celkově je motivuje k lepším pracovním a studijním výsledkům (32, 34). 

 

 

2.3.2 Současnost a Budoucnost programu Erasmus 

 

Erasmus+ je program LLP pro období 2014-2020. Pobyt v zahraničí může trvat  

od několika dnů až po 1 rok. Financování tohoto programu EU je ze 2/3 zaměřen  

na stipendia pro vyjíždějící studenty a 1/3 na studium, odbornou přípravu  

a dobrovolnickou činnost. Rozdíl oproti předchozím rokům je, že se programu mohou 

zúčastnit nejen studenti vysokých škol a vyšších odborných škol, ale i učni, 

dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních akcí. Nový 

program Erasmus+ sdružuje všechny programy LLP a to Comenius, Erasmus, Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Erasmus+ je rozdělen 

na tři typy výjezdů, a to: vzdělávací mobilita, strategická partnerství a podpora reforem 

vzdělávací politiky. Důvodů, proč vyjet do zahraničí je mnoho, například: zlepšení 
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jazykových dovedností, osobní rozvoj, větší motivace ke studiu a práci. Povědomí 

studentů o zahraničních mobilitách má vzrůstající charakter a vidí v něm přínosy 

s cílem získat pracovní, studijní a jazykové dovednosti. Erasmus+ patří mezi komunitní 

programy, které mají za úkol zvyšovat konkurenceschopnost Evropy a podporují 

pracovní uplatnění studentů do budoucna. Díky celkové pozornosti programu Erasmus+ 

ze strany EU a studentů vyplývá, že narůstání mobilit tohoto druhu bude nadále 

pokračovat. Důležitost multikulturních a transkulturních znalostí všeobecné sestry 

se tak budou zvyšovat. Díky tzv. otevřené Evropě nebude neobvyklé, potkat 

ve zdravotnickém zařízení občana jiné státní příslušnosti. Do ČR každý rok vycestuje 

okolo 7 tisíc zahraničních studentů. Pro zkušenosti se zahraniční studijní stáží 

a organizací ESN by se dalo říci, že většina studentů využije při svém pobytu 

zdravotnické zařízení. Vliv LLP Erasmus na ošetřovatelskou péči je tedy úměrný počtu 

přijíždějících zahraničních studentů, kteří v budoucnu využijí zdravotní péči v ČR 

(23, 25).  

 

 

2.4 Integrovaný záchranný systém s využitím pro cizince 

 

Integrovaný záchranný systém (dále uváděno jako IZS) je efektivní systém vazeb, 

pravidel, koordinace a spolupráce. Obsahuje záchranné a bezpečnostní složky orgánů 

správy a samosprávy. Provádí záchranné a likvidační práce při mimořádných 

událostech, jako je ohrožení na životě či majetku. Do základních složek IZS řadíme 

Policii ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a Zdravotnická záchranná službu (21). 

 

 

2.4.1 Volání na čísla tísňového volání 

 

Volání na čísla tísňového volání je určeno k ohlášení mimořádných situací, při kterých 

dochází k ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo dochází ke škodám 

na majetku. Voláme tehdy, je-li nutný okamžitý zásah složek IZS. Situace, kdy 

by se měly kontaktovat složky IZS je celá řada, není je možné vyjmenovat všechny, 

 ale pro demonstraci jsou zde uvedeny tři příklady, a to: krvácení, pokud nejde zastavit, 

osoba v bezvědomí nebo došlo-li k přepadení či loupeži. Čísla tísňového volání nejsou 

určena k hlášení smyšlených událostí, ani případy chceme-li zjistit nějaké informace 
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o počasí, jízdních řádech a podobně. Obsazení linek tísňového volání hovory tohoto 

druhu může někoho ohrozit na životě, v horších případech o život připravit 

a to z důvodu, že se zachránce nedovolá. Je-li třeba přivolat pomoc více složek IZS, 

nebo pokud váháme, na kterou složku se konkrétně obrátit, je možné využít jednotné 

evropské číslo tísňového volání. Při hovoru s operátorem je nutné zachovat klid, sdělit 

jméno, příjmení, číslo telefonu odkud voláme, co se událo, kde se nehoda stala, 

co se právě odehrává a kolik osob potřebuje pomoci. Volající na tísňovou linku 

by neměl ukončovat hovor,ale měl by vyčkat, až ho operátor vyzve sám k ukončení 

hovoru.Operátoři n a těchto linkách  jsou proškoleni v případě nejistoty zachránce vést 

i telefonicky asistovanou první pomoc (29, 30, 31). 

 

 

2.4.2 Integrovaný záchranný systém ČR 

 

Složky IZS dělíme na základní a ostatní. Do základních patří Hasičský záchranný sbor 

ČR (dále uváděno jako HZS ČR), Jednotka požární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

a Policie ČR. Do složek ostatních pak řadíme například zařízení civilní ochrany, 

neziskové organizace či orgány ochrany veřejného zdraví. Hlavním koordinátorem IZS 

pro ČR je HSZ ČR. Při koordinaci více složek IZS situaci na místě strategicky vede 

příslušník HSZ ČR, aby byly zvládnuté všechny záchranné a likvidační práce. Velitel 

zásahu má pak při průběhu záchranné a likvidační práce jisté pravomoci. Může nařídit 

evakuaci, omezit vstup osob či stanovit dočasná omezení pro ochranu zdraví, majetku 

nebo životního prostředí. Velitel má také právo vyzvat fyzické a právnické osoby 

k poskytnutí pomoci při zásahu (28). 

 Tísňovým voláním nazýváme volání, na bezplatná čísla stanovená v číslovacím plánu 

tak, aby sloužila k záchraně lidských životů, zdraví nebo majetku, bez jakékoli formy 

poplatku. Čísla pro tísňové volání na území ČR jsou stanovena následovně: Policie ČR 

číslo 158, Městskou policie 156, Záchranná služba 155, Hasičský záchranný sbor ČR 

150, Horská služba ČR 1210 a jednotné evropské číslo tísňového volání 112. 

Každý se může dostat do situace, kdy bude potřebovat přivolat pomoc složek IZS. 

I studenti s cizí státní příslušností se takovýmto situacím nevyvarují a je tedy nutné, 

aby si uvědomili nutnost znalosti správných čísel tísňového volání, na kterých si mohou 

potřebnou pomoc přivolat (26, 27). 
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2.4.3 Jednotné Evropské číslo tísňového volání 

 

Rozhodnutí o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání padlo dne 

29. 7. 1991 na základě rozhodnutí Rady evropských společenství. Bylo tak učiněno pro 

snadnější komunikaci mezi tísňovými službami v rámci EU.  I přesto, že každý stát 

má svá vlastní čísla tísňového volání, která ovšem nemusí být ve většině případů 

cizincům známa. Na čísle 112 bude nouzová zpráva volajícího přijata a následně bude 

zajištěn příjezd požadované části IZS. Povinnost zavedení jednotného evropského 

telefonního čísla tísňového volání byla zavedena pro členské státy EU. Již koncem roku 

1996, byl tehdy nabízen funkční přístup k tomuto číslu tísňového volání ve všech 

státech, které byly aktuálně členským státy EU. Na území ČR bylo číslo 

112 zprovozněno 16. 4. 2000, tedy více než 4 roky před samotným vstupem ČR do EU. 

Aktuálně je jednotné evropské číslo tísňového volání možné použít ve všech členských 

státech EU kromě Bulharska. Dispečinky pro tísňová volání jsou na území 

ČR propojeny a jsou tedy vzájemně zastupitelné a hovory si automaticky 

přesměrovávají, tudíž je garance, že se občan vždy dovolá. Operátoři těchto center jsou 

schopni odbavit hovor nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém nebo německém 

(24, 28, 30). 
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3 Výzkumná část 

 

Výzkumná část bakalářské práce popisuje podrobně metodiku výzkumu – stanovené 

cíle práce, výzkumné předpoklady a samotnou interpretaci výsledků dat vycházející 

z výzkumného šetření. V závěru je uvedeno doporučení pro praxi a praktický výstup 

bakalářské práce. 

 

 

3.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

 

Hlavní cíle bakalářské práce: 

1. Zjistit informovanost zahraničních studentů o zdravotní péči v České republice. 

2. Zjistit, zda zahraniční studenti vědí, jakým způsobem jim bude poskytnuta 

zdravotní péče v České republice. 

3. Zjistit, zda zahraniční studenti vědí o nákladech na zdravotní péči, která jim 

může být účtována v České republice. 

4. Zjistit, zda zahraniční studenti vědí o poskytnutí veřejného zdravotního pojištění 

v České republice. 

5. Zjistit, zda zahraniční studenti znají jednotné evropské číslo tísňového volání. 

6. Zjistit, zda zahraniční studenti znají lokální čísla integrovaného záchranného 

systému používaná v České republice. 

 

Dílčí cíle práce byly stanoveny: 

1. Zjistit, zda studenti stojí o informace o zdravotní péči v České republice. 

2. Zjistit zkušenosti zahraničních studentů se zdravotní péči v České republice, 

která jim byla poskytnuta. 

3. Stanovit vhodná doporučení pro praxi. 
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V souladu s cíly bakalářské práce a na základě pilotní studie byly stanoveny tyto 

výzkumné předpoklady: 

 

1. Předpokládám, že 80% zahraničních studentů bude mít zařízené zdravotní 

pojištění před příjezdem do ČR. 

2. Předpokládám, že 20% zahraničních studentů, bude mít orientační informace 

o ceně, která jim může být účtována za jednodenní pobyt v nemocnici. 

3. Předpokládám, že 80% zahraničních studentů nebude mít informace o číslech 

tísňového volání, která jsou platní v ČR. 

4. Předpokládám, že 60% zahraničních studentů neprokáže znalost jednotného 

evropského čísla tísňového volání. 

5. Předpokládám, že 30% zahraničních studentů dostává informace o zdravotní 

péči, která je poskytována v ČR od fakultního koordinátora automaticky. 

6. Předpokládám, že 40% zahraničních studentů neví o možnosti ošetření 

u univerzitního praktického lékaře. 

7. Předpokládám, že 50 % zahraničních studentů neví o možnosti ošetření 

u univerzitního stomatologa. 

 

 

3.2 Metodika výzkumu 

 

Pro výzkumnou část bakalářské práce byla využita kvantitativní metoda výzkumu, 

realizovaná pomocí elektronického dotazníku, který nám umožnil rychlý nenáročný 

sběr dat. Elektronický dotazník byl distribuován přes Facebookové skupiny Erasmus 

studentů Technické univerzity v Liberci (dále uváděno jako TUL). Výzkum byl 

prováděn během března akademického roku 2013/2014. 

  



 

36 

 

 

3.2.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Do výzkumného šetření byli zařazeni zahraniční studenti TUL zimního a letního 

semestru akademického roku 2013/2014. Výzkumný vzorek čítal 51 respondentů. 

Pro možnost porovnání výsledků a vytvoření následné diskuze dotazníkové studie byli 

z důvodu dosud chybějících výzkumných dat v této oblasti dodatečně osloveni Erasmus 

studenti Vysoké školy ekonomické (déle uváděno jako VŠE) a Vysoké učení technické 

v Brně (dále uváděno jako VUT). Aby nedošlo k případnému ovlivnění výsledku a byla 

dodržena anonymita při vyplňování dotazníku, bylo využito elektronické formy 

dotazníku. Studenti svou ochotu k vyplnění vyjádřili dobrovolným vyplněním 

dotazníkových položek. Byla oslovena Facebooková Erasmus skupina studentů TUL, 

čítající 150 členů. Návratnost od studentů TUL činila 51 řádně vyplněných (34%) 

dotazníků, které mohly být následně zařazeny do výzkumného šetření.  

 

 

3.2.2 Charakteristika dotazníku a postupy při analýze dat 

 

Dotazník byl vytvořen v souladu se stanovenými cíly bakalářské. Dotazník byl sestaven 

v českém jazyce (příloha č. 2) a následně přeložen certifikovanou jazykovou agenturou 

Skřivánek s.r.o. se sídlem v Liberci, do jazyka anglického (příloha č. 3). Úvod 

dotazníku tvořil průvodní dopis, který obsahoval zkoumanou problematiku, představení 

výzkumníka, pokyny k vyplnění, záměr využití výsledů získaných pro výzkumnou část 

bakalářské práce a poděkování za spolupráci. 

V první části dotazníku byli respondenti požádáni o vyplnění sociodemografických 

údajů, jako je: pohlaví, věk, studovaná vysoká škola, země původu a délka studijního 

pobytu. V druhé byly využity otázky uzavřeného i otevřeného charakteru. Dotazníkové 

položky č. 7 a č. 10 byly zpracovány z důvodu prokázání znalosti zkoumané 

problematiky. V dotazníkové položce č. 7 byly zpracovány otevřené odpovědi studentů, 

o znalosti telefonních čísel IZS ČR. „Ne“ definuje všechny studenty, kteří neznali ani 

jedno správné číslo IZS ČR, „Ano“ definuje všechny studenty, kteří znali všechny 

správná čísla IZS ČR. Pokud studenti prokázali částečnou znalost v podobě alespoň 

jednoho telefonního čísla IZS ČR, byly tyto odpovědi zaznamenány jednotlivě. Při 

zpracovávání otevřených odpovědí na dotazníkovou položku č. 10, se znalost studentů 
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vyhodnocovala následovně. Studenti TUL měli na výběr z 5 nabízených odpovědí 

a mohli vyznačit libovolný počet z nich. Z 5 možností byli 2 dobře a 3 špatně. 

Respondenti byli hodnoceni známkami 1-5, jako ve škole.  

Filtrační otázka č. 15 rozdělila respondenty na studenty zimního a letního semestru 

akademického roku 2013/2014. Důvodem bylo získání informací, od studentů z  letního 

semestru o očekávání v oblasti zdravotní péče a od studentů zimního semestru na 

prožité zkušenosti v případě, že zdravotní péči využili. Dotazník tvořilo celkem 

23 dotazníkových položek. Struktura dotazníkových položek byla při interpretaci 

výsledných dat rozdělena pro lepší orientaci na 3 následné podkapitoly. Sesbíraná data 

z online dotazníkového šetření byla dále tříděna, analyzována a vyhodnocována pomocí 

programu Microsoft Office Excel 2007. V programu byly využity funkce pro tvorbu 

tabulek, grafů a funkce popisné statistiky. Zkoumaná data jsou uvedena v absolutních 

a relativních četnostech. Tabulky a grafy jsou popsány stručným komentářem. 
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3.3 Analýza dotazníkových položek 

 

 

3.3.1 Dotazníkové položky 1. – 15. 

 

Dotazníková položka č. 1: 

 

Cílem první otázky bylo zjištění poměru mužů a žen ve vybraném vzorku respondentů. 

Výsledek je uveden v grafu č. 1 a tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 Pohlaví respondentů 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Žena 15 29 

Muž 36 71 

Absolutní četnost 51 100 

 

Výzkumu se celkem zúčastnilo 51 (100%) respondentů. Dotazníkové šetření bylo 

zaměřeno na informovanost zahraničních studentů TUL, kdy se výzkumu zúčastnilo 

51 (100%) studentů, kde byli muži zastoupeni v počtu 36 (71%) a ženy v počtu 

15 (29%). 

 

 

Graf 1 Pohlaví respondentů 
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Dotazníková položka č. 2:  

 

Cílem druhé otázky bylo věkové rozložení respondentů. Výsledek je uveden v grafu 

č. 2 a tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2 Věk respondentů 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

16-20 5 10 

21-25 43 84 

26-30 2 4 

31-35 1 2 

Absolutní četnost 51 100 

 

Respondenti uváděli nejčastěji věkové rozmezí 21-25 let, ve 43 případech (84%). 

Ostatní respondenti byli zastoupeni menšinově, a to ve věkových skupinách: 16-20 let 

v počtu 5 respondentů (10%), 26-30 let v počtu 2 respondentů (4%) a ve věkovém 

rozmezí 31-35 let pouze1 respondent (2%). 

 

 

Graf 2 Věk respondentů 
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Dotazníková položka č. 3: 

 

Cílem třetí otázky bylo zjistit, z jaké zahraniční země studenti na TUL nejčastěji 

přijíždějí. Výsledek je uveden v grafu č. 3 a tabulce č. 3. 

 

Tabulka 3 Země původu respondentů 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Bulharsko 1 2 

Kanada 2 4 

Dánsko 1 2 

Francie 7 14 

Německo 3 6 

Řecko 1 2 

Lotyšsko 1 2 

Litva 2 4 

Polsko 4 8 

Portugalsko 8 16 

Španělsko 2 4 

Švédsko 1 2 

Turecko 18 35 

Absolutní četnost 51 100 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že zahraniční studenti, kteří přijíždějí na TUL, pocházejí 

nejčastěji z Turecka, 18 respondentů (35%). Zástupci dalších zemí, byli studenti 

z Portugalska 8 (16%) a Francie 7 (14%). Další země, jako Bulharsko, Dánsko, Řecko, 

Lotyšsko a Švédsko byly shodně zastoupeny vždy1 studentem (2%). Kanada, Litva, 

Španělsko 2 respondenti (4%). Německo 3 respondenti (6%) a Polsko 4 (8%). 

 

 

Graf 3 Země původu respondentů  
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Dotazníková položka č. 4 

 

Cílem čtvrté otázky bylo zjistit počty respondentů z jednotlivých univerzit, které  

se účastnily výzkumu z důvodu pozdějšího porovnání. Výsledek je uveden v grafu 

č. 4 a tabulce č. 4. 

. 

Tabulka 4 Studovaná univerzita respondentů  

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Vysoké učení technické v Brně 13 18 

Technická univerzita v Liberci 51 71 

Vysoká škola ekonomická v Praze 8 11 

Celkový součet 72 100 

 

Studenti TUL byli zastoupeni v 51 případech (71%) z celkového počtu 72 vyplněných 

dotazníků. Studenti VŠE byli zastoupeni 8 studenty (11%) a studenti VUT 13 studenty 

(18%). 

 

 

Graf 4 Studovaná univerzita respondentů  
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Dotazníková položka č. 5: 

 

Cílem páté otázky bylo zjistit, na jak dlouhou dobu nejčastěji jezdí zahraniční studenti 

do ČR. Výsledek je uveden v grafu č. 5 a tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5 Délka studia respondentů v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

1 semestr 35 69 

2 semestr 16 31 

Absolutní četnost 51 100 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplynulo, že zahraniční studenti TUL jezdí na svůj 

zahraniční pobyt častěji na 1 semestr, čemuž odpovídá tomu počet 35 respondentů 

(69%)oproti 16 respondentům (31%), kteří přijeli na 2 semestry, tedy celý akademický 

rok 2013/2014. 

 

 

Graf 5 Délka studia respondentů v ČR 
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Dotazníková položka č. 6 

 

Cílem šesté otázky bylo zjistit, zdali studenti obdrželi nějaké informace o zdravotní péči 

v ČR před svým příjezdem do ČR. Výsledek je uveden v grafu č. 6 a tabulce č. 6. 

 

Tabulka 6 Informovanost respondentů o zdravotní péči v ČR před příjezdem 

 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Informace tohoto druhu mě nezajímaly 13 25 

Nedostal/a jsem tyto informace, ačkoli jsem se o ně 
zajímal/a 16 31 

Ano, dostal/a jsem tyto informace od 
fakultního/univerzitního koordinátora automaticky. 13 25 

Ano, dostal/a jsem tyto informace, ale až když jsem 
se o ně aktivně zajímal/a 9 18 

Absolutní četnost 51 100 

 

Dotazovaní se shodli v 16 případech (31%), že nedostali informace o zdravotní péči 

v ČR, přestože se o ně aktivně zajímali, 13 dalších respondentů (25%) uvedlo variantu, 

že dostali tento druh informací automaticky a stejný počet 13 respondentů (25%) 

uvedlo, že o tento druh informací nemělo zájem. Zbylých 9 (18%) studentů uvedlo, 

že dostalo tyto informace, až když se o ně aktivně zajímali. 

 

 

Graf 6 Informovanost respondentů o zdravotní péči v ČR před příjezdem  
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Dotazníková položka č. 7 

 

Cílem sedmé otázky bylo zjistit znalost lokálních čísel tísňového volání platná  

pro Českou republiku. Výsledek je uveden v grafu č. 7 a tabulce č. 7. 

 

Tabulka 7 Znalost respondentů čísel IZS v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

155 1 2 

158 1 2 

Ne 47 92 

Ano 2 4 

Absolutní četnost 51 100 

 

Dotazovaní studenti prokázali neinformovanost o lokálních číslech tísňového volání 

v ČR. Z odpovědí47 respondentů (92%) vyplynula úplná neznalost čísel IZS ČR, čili 

neuvedli ani jedno z uvedených čísel IZS ČR. Úplnou znalost tří čísel IZS ČR prokázali 

2 respondenti (4%). V 1 případě (2%) byla prokázaná znalost čísla 155 a v 1 případě 

(2%) byla prokázaná znalost čísla 158. 

 

 

Graf 7 Znalost respondentů čísel IZS v ČR 
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Dotazníková položka č. 8 

 

Cílem osmé otázky bylo zjistit znalost jednotného Evropského čísla tísňového volání. 

Výsledek je uveden v grafu č. 8 a tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8 Znalost respondentů jednotného evropského čísla tísňového volání 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

112 14 27 

no 37 73 

Absolutní četnost 51 100,00 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že v 37 případech (73%) neznají 

respondenti jednotné evropské číslo tísňového volání a dalších 14 respondentů (27%) 

prokázalo znalost tohoto čísla správným vyplněním. 

 

 

Graf 8 Znalost respondentů jednotného evropského čísla tísňového volání 
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Dotazníková položka č. 9 

 

Cílem deváté otázky bylo zjistit orientační znalost cen za zdravotní péči, která může  

být účtována zahraničním studentům v ČR. Výsledek je uveden v grafu č. 9 a tabulce  

č. 9. 

 

Tabulka 9 Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR  

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

0 CZK 4 8 

100 CZK 9 18 

150 CZK 13 25 

200 CZK 13 25 

250 CZK 9 17 

50 CZK 3 6 

Absolutní četnost 51 100 

 

Zahraniční studenti měli odhadnout cenu za jednodenní pobyt v nemocnici, kterou 

mohou zaplatit v ČR. Nejčastěji odpovídali, že zaplatí částku 200kč 13 (25%) a 150kč 

13 (25%). Jiní studenti se domnívali, že pobyt bude stát 100kč 9 (18%), 250kč 

9 (17%) a 50kč 3 (6%). Ostatní studenti v 4 případech (8%) správně vyplnili, že pobyt 

v nemocnici bude zdarma. 

 

 

Graf 9 Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR  
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Dotazníková položka č. 10 

 

Cílem desáté otázky bylo zjistit, zda zahraniční studenti vědí, za jakých podmínek  

si v ČR mohou zřídit veřejné zdravotní pojištění. Výsledek je uveden v grafu  

č. 10 a tabulce č. 10. 

 

Tabulka 10 Znalost respondentů o podmínkách poskytnutí veřejného pojištění cizincům 

na území ČR  

 
Absolutní četnost 

Relativní 
četnost v % 

Nemusí mít trvalý pobyt v České republice, ale sídlo 
zaměstnavatele musí být na území České republiky 21 20 

Pokud má cizinec trvalý pobyt na území České republiky 24 23 

Pobyt cizince je delší tří měsíců 22 21 

Nárok má, pokud požádá 25 24 

Nárok má automaticky. 13 12 

Absolutní četnost 105 100 

 

Zahraniční studenti ve 21 případech (20%) vybrali variantu, že cizí státní příslušník 

nemusí mít trvalý pobyt v ČR, aby získal veřejné zdravotní pojištění, ale sídlo 

zaměstnavatele cizince musí být na území ČR. 24 studentů (23%) uvedlo, že takovéto 

pojištění cizinec získá, pokud má trvalý pobyt na území ČR. Další studenti 

v 22 případech (21%) vyznačili, že veřejné pojištění cizinec získá, pokud jeho pobyt 

na území ČR je delší než 3 měsíce. Variantu, že cizinec má na toto pojištění nárok, 

pokud o něj požádá, vybralo 25 studentů (24%). 12 studentů (13%) se domnívá, že tento 

druh pojištění získává cizinec automaticky 

 

 

Graf 10 Znalost respondentů o podmínkách poskytnutí veřejného pojištění cizincům na území ČR   
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Dotazníková položka č. 11:  

 

Cílem deváté otázky bylo zjistit orientační znalost cen za zdravotní péči, která může být 

účtována zahraničním studentům v ČR. Výsledek je uveden v grafu č. 11 a tabulce 

č. 11. 

 

Tabulka 11 Pojištění respondentů před příjezdem do ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nevím 1 2 

Ne 3 6 

Ano 47 92 

Absolutní četnost 51 100 

 

Zahraniční studenti odpověděli, že v 47 případech (92%) bylo zdravotně pojištěno ještě 

před výjezdem do ČR. Další 3 studenti (6%) pojištěni nebyl a 1 (2%) uvedl, že neví, 

zdali byl pojištěn. 

 

 

Graf 11 Pojištění respondentů před příjezdem do ČR 
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Dotazníková položka č. 12:  

 

Cílem dvanácté otázky bylo zjistit, zda zahraniční studenti TUL vědí o možnostech, 

jak si sjednat smluvní zdravotní pojištění v ČR, v případě, že se nepojistili před 

příjezdem do ČR ve své vlastní zemi. Výsledek je uveden v grafu č. 12 a tabulce č. 12. 

 

Tabulka 12 Seznámení respondentů s možností sjednání si zdravotního pojištění v ČR 

 
Absolutní četnost 

Relativní četnost 
v % 

Nezajímal/a jsem se o tyto informace 9 18 

Ne 28 55 

Ano 14 27 

Absolutní četnost 51 100 

 

Zahraniční studenti v 28 případech (55%) uvedli, že nebyli seznámeni s možnostmi, jak 

si sjednat zdravotní pojištění v ČR. Ostatní studenti ve 14 případech (27%) vybrali 

možnost, že byli seznámeni s možnostmi, jak si sjednat pojištění v ČR sjednat. 

Zbývajících 9 studentů (18%) uvedlo, že o tento druh informací nemělo zájem. 

 

 

 

Graf 12 Seznámení respondentů s možností sjednání si zdravotního pojištění v ČR 
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Dotazníková položka č. 13 

 

Cílem třinácté otázky bylo zjistit, zda studenti TUL vědí o možnosti ošetření  

u univerzitního praktického lékaře. Výsledek je uveden v grafu č. 13 tabulce č. 13. 

 

Tabulka 13 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního praktického lékaře 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nezajímal/a jsem se o tyto 
informace 5 10 

Ne 33 65 

Ano 13 25 

Absolutní četnost 51 100 

 

Studenti v 33 případech (65%) uvedli, že nevědí o možnosti ošetření  

u univerzitního praktického lékaře na TUL. 13 studentů (25%) uvedlo, že o této 

možnosti ošetření vědělo. Dalších 5 studentů (10%) nemělo o tento druh informací 

zájem. 

 

 

Graf 13 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního praktického lékaře 
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Dotazníková položka č. 14 

 

Cílem čtrnácté otázky bylo zjistit, zda zahraniční studenti TUL vědí o možnosti ošetření  

u univerzitního stomatologa. Výsledek je uveden v grafu č. 14 a tabulce č. 14. 

 

Tabulka 14 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního stomatologa 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nezajímal/a jsem se o tyto 
informace 9 18 

Ne 36 71 

Ano 6 12 

Absolutní četnost 51 100 

 

Studenti v 36 případech (71%) uvedli, že nevědí o možnosti ošetření u univerzitního 

stomatologa. 6 respondentů (12%) uvedlo, že o této možnosti ošetření na TUL bylo 

informováno. Zbylý počet respondentů 9 (17,5%) neměl o tento druh informací zájem. 

 

 

Graf 14 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního stomatologa 
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Dotazníková položka č. 15 

 

Cílem patnácté, filtrační otázky, bylo rozdělit respondenty na ty, kteří již nějakou dobu 

v ČR pobývají a na ty, kteří nově přijeli do ČR. Výsledek je uveden v grafu 

č. 15 a tabulce č. 15. 

 

Tabulka 15 Rozdělení respondentů na ty co přijeli do ČR na letní a zimní semestr  

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ne 34 67 

Ano 17 33 

Absolutní četnost 51 100 

 

Studenti TUL v 34 případech (67%) uvedli, že jsou v ČR od zimního semestru 

akademického roku 2013/2014 a 17 z nich (33%), že jsou noví studenti, co přijeli 

na letní semestr akademického roku 2013/2014. 

 

 

Graf 15 Rozdělení respondentů na ty co přijeli do ČR na letní a zimní semestr  
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3.3.2 Dotazníkové položky 16. – 20. 

 

Dotazníková položka č. 16: 

 

Cílem šestnácté otázky bylo zjistit, zda studenti za svého pobytu v ČR, využili zdravotní 

péči. Výsledek je uveden v  grafu č. 16 s tabulce č. 16. 

 

Tabulka 16 Shledání se respondentů se zdravotní péčí v ČR 

 
Absolutní četnost v % Relativní četnost v % 

Ne 24 71 

Ano 10 29 

Absolutní četnost v % 34 100 

 

Respondenti uvedli, že 24 (71%) z nich nebylo v situaci, kdy by potřebovali využít 

zdravotní péči za svého pobytu v ČR, oproti 10 (29%), kteří poskytovanou péči museli 

využít. 

 

 

Graf 16 Shledání se respondentů se zdravotní péčí v ČR 
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Dotazníková položka č. 17:  

 

Cílem sedmnácté otázky bylo zjistit, zda studenti, kteří navštívili zdravotnická zařízení, 

byli spokojení se zdravotní péčí, která jim byla poskytnuta. Výsledek je uveden v  grafu 

č. 17 a tabulce č. 17. 

 

Tabulka 17 Spokojenost respondentů s poskytnutou zdravotní péčí 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nenavštívil/a jsem zdravotnické 
zařízení v České republice 23 68 

Ne 4 12 

Ano 7 21 

Absolutní četnost 34 100 

 

Studenti v 7 případech (21%) uvedli, že byli spokojeni se zdravotní péčí, která jim byla 

poskytována a 4 (12%) z nich spokojeni nebyli. Ostatní studenti v 23 případech (68%) 

uvedli, že tento parametr neměli možnost hodnotit. 

 

 

Graf 17 Spokojenost respondentů s poskytnutou zdravotní péčí 
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Dotazníková položka č. 18 

 

Cílem osmnácté otázky bylo zjistit, zda zahraniční studenti byli spokojeni s tím,  

jak bylo zdravotnickým personálem přihlédnuto na jejich individuální potřeby.  

 

Výsledek je uveden v  grafu č. 18 a tabulce č. 18. 

 

Tabulka 18 Spokojenost respondentů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby 

ve zdravotnických zařízeních v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nenavštívil/a jsem zdravotnické 
zařízení v České republice 22 65 

Ne 4 12 

Ano 8 24 

Absolutní četnost 34 100 

 

Studenti v 8  případech (24%) uvedli, že byli spokojeni s tím, jak zdravotnický personál 

v ČR přihlížel na jejich individuální potřeby souvisejících se zahraniční příslušnosti 

a 4 (12%) z nich spokojeni nebyli. Ostatní studenti v 22 případech (65%) uvedli, 

že tento parametr neměli možnost hodnotit. 

 

 

Graf 18 Spokojenost respondentů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby ve zdravotnických 

zařízeních v ČR 
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Dotazníková položka č. 19: 

 

Cílem devatenácté otázky bylo zjistit, zda se zahraniční studenti setkali s jazykovou 

bariérou v průběhu návštěvy zdravotnického zařízení v ČR. Výsledek je uveden v  grafu 

č. 19 a tabulce č. 19. 

 

Tabulka 19 Setkání respondentů s jazykovou bariérou během návštěvy zdravotnického zařízení 

v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nenavštívil/a jsem zdravotnické 
zařízení v České republice 24 71 

Ne 6 18 

Ano 4 12 

Absolutní četnost 34 100 

 

Studenti v 6  případech (18%) uvedli, že během návštěvy zdravotnického zařízení 

se nesetkali s jazykovou bariérou a 4 (12%) z nich se s ní naopak setkalo. Ostatní 

studenti v 24 případech (71%) uvedli, že tento parametr neměli možnost hodnotit. 

 

 

Graf 19 Setkání respondentů s jazykovou bariérou během návštěvy zdravotnického zařízení v ČR 
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Dotazníková položka č. 20 

 

Cílem dvacáté otázky bylo zjistit, zdali mají studenti zájem o informační brožuru nebo 

příručku, která by jim poskytla potřebné informace o zdravotní péče v ČR. Výsledek  

je uveden v  grafu č. 22 a v tabulce č. 22. 

 

 

3.3.3 Dotazníkové položky 21. – 23. 

 

Dotazníková položka č. 21: 

 

Cílem dvacáté první otázky bylo zjistit, zdali se studenti domnívají, že by jim v ČR byla 

poskytnuta adekvátní zdravotní péče. Výsledek je uveden v  grafu č. 20 a tabulce č. 20. 

 

Tabulka 20 Očekávání respondentů v oblasti poskytnutí adekvátní zdravotní péče v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 3 18 

Ne 2 12 

Ano 12 71 

Absolutní četnost 17 100 

 

Studenti se ve 12 případech (71%) domnívají, že jim bude poskytnuta adekvátní 

zdravotní péče, během jejich pobytu v ČR. Další 2 studenti (12%) si ale myslí, že jim 

adekvátní péče poskytnutá nebude. Nad touto otázkou nepřemýšleli 3 studenti (17%). 

 

 

Graf 20 Očekávání respondentů v oblasti poskytnutí adekvátní zdravotní péče v ČR  
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Dotazníková položka č. 22 

 

Cílem dvacáté druhé otázky bylo zjistit, zdali se studenti domnívají, že bude  

ve zdravotnických zařízeních v ČR přihlédnuto na jejich individuální potřeby, které jsou 

spojeny s jejich odlišnými kulturními potřebami Výsledek je uveden v grafu 

č. 21 a v tabulce č. 21. 

 

Tabulka 21 Očekávání respondentů v oblasti přihlédnutí na jejich individuální kulturní potřeby ve 

zdravotnických zařízeních v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 2 12 

Ne 5 29 

Ano 10 59 

Absolutní četnost 17 100 

 

Studenti se v 10 případech (59%) domnívají, že bude brán zřetel na jejich kulturní 

potřeby. Dalších 5 z nich (29%) si ale myslí, že na jejich potřeby spojené s kulturními 

odlišnostmi nebude brán dostatečný zřetel. Nad touto otázkou nepřemýšleli 2 studenti 

(12%). 
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Dotazníková položka č. 23: 

 

Cílem dvacáté otázky bylo zjistit, zdali mají studenti zájem o informační brožuru nebo 

příručku, která by jim poskytla potřebné informace o zdravotní péče v ČR. Výsledek  

je uveden v  grafu č. 22 a v tabulce č. 22. 

 

Tabulka 22 Přání respondentů o vytvoření informačních materiálů v oblasti zdravotní péče v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 8 16 

Ne 4 8 

Ano 39 76 

Absolutní četnost 51 100 

 

Při tvorbě grafu a tabulky se spojila data získaná z odpovědí studentů z letního  

i zimního semestru akademického roku 2013/2014, aby se získala ucelená data  

na danou otázku. Studenti v 39 případech (76%) uvedli, že by ocenili zpracované 

informace o zdravotní péči v ČR v podobě informačního materiálu, který by mohli 

v případě potřeby zdravotní péče v ČR použít. Další 4 (8%) z nich by takovou příručku 

nepotřebovalo. Touto otázkou se nezabývalo 8 (16%) studentů. 

 

 

Graf 22 Přání respondentů o vytvoření informačních materiálů v oblasti zdravotní péče v ČR 
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3.4 Analýza dat vztahující se k  výzkumným předpokladům 

 

 

Výzkumné předpoklady byly stanoveny na základě před-výzkumu 

 

Výzkumný předpoklad č. 1 

 

Předpokládám, že 80% zahraničních studentů bude mít zařízené zdravotní pojištění 

před příjezdem do ČR. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 11 

 

Tabulka 11 Pojištění respondentů před příjezdem do ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nevím 1 2 

Ne 3 6 

Ano 47 92 

Absolutní četnost 51 100 

 

Z celkového počtu zahraničních studentů na dotazníkovou položku č. 11, odpovědělo 

47 z nich (92%), že byli zdravotně pojištěný již před příjezdem do ČR. Další 3 studenti 

(6%) pojištěni před příjezdem nebyli a 1 student (2%) uvedl, že neví, zdali byl pojištěn.  

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

 

Graf 11 Pojištění respondentů před příjezdem do ČR  
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Výzkumný předpoklad č. 2 

 

Předpokládám, že 20% zahraničních studentů, bude mít orientační informace o ceně, 

která jim může být účtována za jednodenní pobyt v nemocnici. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 9 

 

Tabulka 9 Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

0 CZK 4 8 

100 CZK 9 18 

150 CZK 13 25 

200 CZK 13 25 

250 CZK 9 17 

50 CZK 3 6 

Absolutní četnost 51 100 

 

Zahraniční studenti na dotazníkovou položku č. 9, správně odpověděli 4 studenti (8%), 

že jednodenní pobyt v nemocnici je zdarma. Nesprávnou odpověď uvedli ostatní 

studenti výběrem možnosti: 50kč za den 3 (6%) studentů, 100kč za den 9 (18%) 

studentů, 150kč za den 13 (25%) studentů, 200kč za den 13 (25%) studentů a 250kč 

za den 9 (18%) studentů.  

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

 

Graf 9 Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR 
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Výzkumný předpoklad č. 3 

 

Předpokládám, že 80% zahraničních studentů nebude mít informace o číslech tísňového 

volání, která jsou platná v ČR. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 7 

 

Tabulka7 Znalost respondentů čísel IZS v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

155 1 2 

158 1 2 

Ne 47 92 

Ano 2 4 

Absolutní četnost 51 100 

 

Zahraniční studenti v 47 případech (92%) uvedli, že neznají ani jedno číslo tísňového 

volání platné v ČR. Znalost těchto čísel v plném rozsahu prokázali pouze 2 studenti 

(4%) částečnou znalost, tedy znalost alespoň jednoho telefonního čísla tísňového volání 

potvrdili 2 studenti, 1 (2%) znalostí čísla 155 a 1 (2%) znalostí čísla 158. 

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

 

Graf 7 Znalost respondentů čísel IZS v ČR 
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Výzkumný předpoklad č. 4 

 

Předpokládám, že 60% zahraničních studentů neprokáže znalost jednotného evropského 

čísla tísňového volání. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 8 

 

Tabulka 8 Znalost respondentů jednotného evropského čísla tísňového volání 

 
Absolutní četnost Relativní četnosti v % 

112 14 27 

Ne 37 73 

Absolutní četnost 51 100,00 

 

Zahraniční studenti 37 (72,5%) uvedli, že neznají jednotné evropské číslo tísňového 

volání. Znalost tohoto čísla prokázalo 14 (27.5%) zahraničních studentů. 

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

 

Graf 8 Znalost respondentů jednotného evropského čísla tísňového volání 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

112 

no 

27 % 
 

73% 



 

64 

 

Výzkumný předpoklad č. 5 

 

Předpokládám, že 30% zahraničních studentů dostává informace o zdravotní péči, která 

je poskytována v ČR od fakultního koordinátora automaticky. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 6 

 

Tabulka 6 Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR   

 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Informace tohoto druhu mě nezajímaly 13 25 

Nedostal/a jsem tyto informace, ačkoli jsem se o ně 
zajímal/a 16 31 

Ano, dostal/a jsem tyto informace od 
fakultního/univerzitního koordinátora automaticky. 13 25 

Ano, dostal/a jsem tyto informace, ale až když jsem se 
o ně aktivně zajímal/a 9 18 

Absolutní četnost 51 100 

 

13 zahraničních studentů (25%) uvedlo, že dostali informace o zdravotní péči 

v ČR automaticky od svého fakultního/univerzitního koordinátora. Dalších 9 z nich 

(18%) dostalo tyto informace, až když se o ně aktivně zajímalo. Ostatní studenti 

v 16 případech (31%) uvedli, že nedostali tyto informace, přestože se o ně aktivně 

zajímali a 13 studentů (25%) se o tento druh informací nezajímalo.  

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 
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Graf 6 Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR   
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Výzkumný předpoklad č. 6 

 

Předpokládám, že 40% zahraničních studentů neví o možnosti ošetření u univerzitního 

praktického lékaře. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 13 

 

Tabulka 13 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního praktického lékaře 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nezajímal/a jsem se o tyto 
informace 5 10 

Ne 33 65 

Ano 13 25 

Absolutní četnost 51 100 

 

Na dotazníkovou položku č. 13, odpovědělo 33 studentů (65%), že neví o možnosti 

ošetření u univerzitního praktického lékaře. O této možnosti ošetření naopak vědělo 

13 studentů (25%) a 5 z nich (10%) nemělo o tento druh informací zájem. 

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

 

Graf 13 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního praktického lékaře 
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Výzkumný předpoklad č. 7 

 

Předpokládám, že 50 % zahraničních studentů neví o možnosti ošetření u univerzitního 

stomatologa. 

 

K ověření výzkumného předpokladu byla využita dotazníková položka č. 14 

 

Tabulka 14 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního stomatologa 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v %2 

Nezajímal/a jsem se o tyto 
informace 9 18 

Ne 36 71 

Ano 6 12 

Absolutní četnost 51 100 

 

Studenti v 13 případech (71%) uvedli, že neví o možnosti ošetření u univerzitního 

stomatologa. O této možnosti ošetření naopak vědělo 6 studentů (12%) a 9 z nich (18%) 

nemělo o tento druh informací zájem. 

 

Výzkumný předpoklad byl potvrzen. 

 

 

Graf 14 Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního stomatologa 
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4 Diskuze 

 

Dle doposud dostupných informací, přijíždí do ČR okolo 7 000 zahraničních studentů, 

kteří chtějí zvýšit své uplatnění na trhu práce. Jen do Liberce, na Technickou univerzitu 

ročně přijíždí na zimní i letní semestr každého akademického roku okolo  

150 zahraničních studentů. Je to v důsledku tzv. „otevřené Evropy“, který umožnila  

EU. Díky migračnímu pohybu obyvatelstva celosvětově se zvyšuje snaha studentů 

získat zahraniční pracovní i jazykovou zkušenost a tento trend bude v následujících 

letech dále narůstat. Za dosavadní dobu existence programu Erasmus vyjelo na tyto 

stáže více než 3 miliony studentů. Je zřejmé, že se tímto fenoménem musíme začít 

zabývat více do hloubky, abychom tak usnadnili nejen hladký průběh těchto mobilit 

v jednotlivých oborech, ale podpořili také právě ošetřovatelský sektor a samotné 

multikulturní ošetřovatelství.  

Při analýze výsledků dotazníkového šetření se zjistilo, že na TUL přijíždí nejvíce 

zahraniční studentů z Turecka. Oproti jiným vysokým školám v ČR, kde mají velké 

zastoupení zejména studenti Bulharské národnosti. Obecně platí, že ČR si jako 

oblíbenou destinaci svého zahraničního pobytu vybírají dále studenti z Turecka, 

Portugalska, Španělska a Francie. Tento ukazatel může být dán díky nižším finančním 

nákladům na každodenní potřeby. 

Při zjišťování, zdali zahraniční studenti dostali informace o zdravotní péči 

v ČR, dotazníkové šetření prokázalo, že 29 studentů TUL (56%) je na začátku svého 

pobytu v cizí zemi bez jakékoli informace v této oblasti. V porovnání s ostatními 

školami, kdy studenti v 17 případech (81%) uvedli, že také nedostali žádné informace 

o zdravotní péči. Tento podíl tvořil vzorek respondentů, kteří se buď o tento druh 

informací nezajímali, nebo informace o zdravotní péči nedostali, ačkoli se o ně zajímali. 

Zahraniční studenti by vždy měli dostat potřebné informace, obzvlášť pak na začátku 

jejich zahraničního pobytu. Podávat tyto informace není prozatím povinností fakultních 

nebo univerzitních koordinátorů pro zahraniční mobility, je však na zvážení zdali 

by nebylo do budoucna dobré, udělat výzkum tohoto druhu ve větším měřítku 

a poukázat na nutnost doplnění pracovních povinností koordinátora pro zahraniční 

mobility a zajistit dostatečnou informovanost zahraničních studentů v této oblasti.  
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Díky zkušenostem z mezinárodního klubu studentů přikládám důležitost orientaci 

v číslech tísňového volání, kvůli přivolání pomoci při mimořádných událostech. 

Je alarmující, že úplná neznalost zahraničních studentů TUL, byla prokázána v 92%. 

Ve srovnání s jinými vysokými školami, zjišťujeme téměř totožné výsledky, kdy 

z 21 dotazovaných 20 z nich (95%) také prokázalo neznalost čísel IZS ČR. Výzkum 

podobného zaměření byl prováděn u českých vysokoškolských studentů v Pardubicích 

Petrem Buffem, kdy studenti prokázali úplnou znalost těchto čísel v plném rozsahu. 

Otázkou zůstává, jaké výsledky by vyšly při dotazování tamních zahraničních studentů. 

Při hodnocení znalosti jednotného evropského čísla tísňového volání zahraniční studenti 

TUL také neprokázali dostatečnou znalost. Studenti v 37 případech (73%) neznají 

jednotné evropské číslo tísňového volání, které je platné na území členských států 

EU, kromě Bulharska. Informovanost studentů na vybraných vysokých školách byla 

nedostatečná v 11 případech (52%). Neznalost tohoto čísla tísňového volání 

je alarmující, jelikož by zahraniční studenti číslo 112 měli znát ze své země. Jednotné 

evropské číslo tísňového volání je pro zahraniční studenty obzvlášť důležité, jelikož 

operátoři této linky jim mohou poskytnout telefonickou pomoc v anglickém nebo 

německém jazyce. Další výhodou je, že operátoři automaticky vyšlou vhodnou složku 

IZS a mohou cizince v nouzi, který neví, kde se přesně nachází lokalizovat pomocí 

signálu GPS a bez větších komplikací místo mimořádné události vyhledat. Tento druh 

služeb je přímo určený cizincům pobývajícím na neznámém území. Dotazníkové šetření 

poukázalo na tento nedostatek v informovanosti zahraničních studentů, kteří se však 

při svém pobytu dostávají do situací, kde by služby tísňového volání využili. Znalosti 

zahraničních studentů o tísňovém čísle 112 v porovnání s českou veřejností je nízká. 

Jak uvedl celoevropský výzkum veřejného mínění, celých 58% občanů ČR zná jednotné 

evropské číslo tísňového volání. 

Důležitou složkou informovanosti zahraničních studentů v oblasti zdravotní péče je její 

financování. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že studenti jsou připraveni zaplatit 

finanční částku za poskytnutí zdravotnických služeb. Zdravotní péči, která bude zcela 

zdarma, očekávají pouze 4 zahraniční studenti (8%) TUL. Tento ukazatel může být dán 

finanční náročností zahraničního zdravotnictví nebo obavou zahraničních studentů, 

že jejich smluvní zdravotní pojištění, které si v mnohých případech sjednávají před 

příjezdem do ČR, nebude dostatečně pokrývat náklady na zdravotní péči. Zahraniční 

studenti přijíždějí do ČR častěji zdravotně pojištěni, což potvrzuje i jejich neznalost 

v oblasti jak si sjednat smluvní zdravotní pojištění v ČR. Zahraniční studenti TUL 
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v 28 případech (55%) uvedli, že neví jak si sjednat tento druh pojištění v ČR. Studenti 

ostatních vysokých škol v 9 případech (43%) uvedli, že také nevědí, jak si podobné 

pojištění v ČR zřídit.  

TUL umožňuje svým studentů ošetření u univerzitního praktického lékaře 

a stomatologa. Je to z důvodu usnadnění studentům najít potřebnou a včasnou zdravotní 

péči v případě, že nemají praktického lékaře nebo stomatologa v místě studia. O této 

možnosti ošetření neví 33 zahraničních studentů TUL (65%). V porovnání 

se zahraničními studenty ostatních vysokých škol je neinformovanost studentů 

potvrzena v 13 případech (62%). Zahraniční studenti TUL v 26 případech (71%) nevědí 

o možnosti ošetření u univerzitního stomatologa. Informovanost v tomto směru není ani 

dostatečná na ostatních vysokých školách. Jejich studenti v 18 případech uvedli (86%) 

že o této možnosti také nevědí. Zahraniční studenti by měli dostávat dostatečné 

informace na začátku jejich pobytu nejen v oblasti studijních povinností, ale i jiných 

důležitých oblastech, které budou potřebovat při jejich zahraničním pobytu v ČR. Díky 

nedostatečné informovanosti jsou zahraniční studenti, kteří vyhledávají zdravotní péči 

v nepříjemných situacích, kdy nevědí, kde potřebnou pomoc v cizí zemi najít. 

V oblasti hodnocení spokojenosti se zdravotní péčí, která byla poskytnuta 

11 zahraničním studentům TUL (33%), kteří za svého pobytu museli navštívit 

zdravotnická zařízení, byla potvrzena 7 studenty (64%). Zahraniční studenti byli také 

spokojeni s přihlédnutím na jejich individuální potřeby spojené s jejich kulturní 

odlišností. 4 zahraniční studenti (51%) ostatních vysokých škol, kteří měli možnost tyto 

aspekty zdravotní péče hodnotit, ve 3 případech uvedli (75%), že spokojeni nebyli. 

S jazykovou bariérou mělo problém 6 zahraničních studentů TUL (60%), jež měli 

možnost hodnotit tyto aspekty poskytované zdravotní péče v ČR. Dotazníkové šetření 

ukazuje, že české zdravotnictví prokazuje znalosti v oblasti multikulturní ošetřovatelské 

péče. Tyto uspokojivé výsledky přikládám tomu, že všeobecné sestry mají legislativou 

danou hodinovou dotaci ve vzdělávacích programech v oblasti multikulturního 

ošetřovatelství. Poskytovaná péče kulturně rozdílným pacientům však stále ještě není 

na potřebně vysoké úrovni. Důležitou roli také hraje postupné zvyšování nároků 

na vzdělávání všeobecných sester. Vzdělané všeobecné sestry vědí, jak kulturně 

shodnou ošetřovatelskou péči poskytovat a prokazují i vyšší úroveň jazykové 

vybavenosti. 

Na získané zkušenosti se zdravotní péčí, která je poskytována v ČR zahraničním 

studentům, navazují očekávání přijíždějících studentů. Zahraniční studenti TUL 
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ve 12 případech (71%) uvedli, že očekávají v ČR adekvátní zdravotní péči 

a v 10 případech (59%), že se nebojí nedostatečně poskytnuté individualizované 

kulturně shodné péče. Z toho vyplývá, že zahraniční studenti se domnívají, že české 

zdravotnictví je na dobré úrovni, ale že jejich individuální kulturní potřeby nemusí být 

v cizí zemi dostatečně chápány. Může to být špatnou zkušeností se zahraniční návštěvou 

zdravotnického zařízení, nebo pouhá obava z odlišnosti. Zahraniční studenti ostatních 

vysokých škol v 5 případech uvedli (38%), že se nebojí o dostatečně poskytovanou 

kulturně shodnou péči ve zdravotnických zařízeních v ČR.  

Zahraniční studenti si sami uvědomují nedostatky v informovanosti o zdravotní péči 

v ČR, i to že za dobu jejich pobytu na zahraniční stáži, která je v délce 1 či 2 semestrů 

se mohou dostat do situace, kdy budou potřebovat pomoc využít. Z výzkumu vyplynulo, 

že až polovina zahraničních studentů při svém pobytu v ČR musela vyhledat zdravotní 

pomoc, častým důvodem jsou nachlazení horních cest dýchacích z důvodu změny 

klimatu, úraz při sportu, ale i nedostatečná kázeň studentů. Zahraniční studenti si svůj 

pobyt v ČR chtějí užít, proto se oddávají množství alkoholu a jsou náchylní ke zranění 

sebe nebo okolí. Na vysokoškolských kolejích se zahraniční studenti mohou setkávat 

s vandalizmem, ale i nehodou, jako byl například 2x vzniklý požár v akademickém roce 

2013/2014. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byli zahraniční studenti dostatečně 

informováni o zdravotní péči, možnostech pojištění a číslech tísňového volání. Díky 

kulturním odlišnostem, které jsou vnímány jak ze strany zahraničních studentů,  

tak i českých občanů jsou tito studenti ohroženi kulturním šokem. Se všemi problémy  

se zahraniční studenti mohou vyrovnat snáz, když budou dostatečně informováni. 

Zahraniční studenti TUL v 39 případech (76%) uvedli, že by si přáli příručku  

o potřebných informacích týkající se zdravotní péče v ČR. Zahraniční studenti ostatních 

oslovených vysokých škol by si příručku s informacemi přáli v 16 případech (76%). 

Sami zahraniční studenti jsou si vědomi důležitosti těchto informací, které jim 

prokazatelně chybí. Z tohoto důvodu je téma bakalářské práce velmi aktuální. Ústav 

zdravotnických studií, jakožto důležitá součást TUL by měla zabezpečit edukaci nejen 

českých, ale i zahraničních studentů a prohlubovat jejich informovanost.  

Uvědomuji si, že výzkumný vzorek respondentů je malý, ale zároveň podotýkám,  

že s ohledem na zjištěné skutečnosti by bylo dobré tuto problematiku dále podrobněji 

zkoumat s větším množstvím respondentů a porovnat znalosti zahraničních studentů  

o zdravotní péči, zdravotním pojištění a znalost čísel tísňového volání jednotlivých 

vysokých škol ČR.  



 

72 

 

 

5 Návrh doporučení pro praxi 

 

Důležitou složkou bakalářské práce je i přínos pro praxi. Výstupem této bakalářské 

práce je zvýšit informovanost zahraničních studentů TUL v oblasti zdravotní péče. 

Studenti, kteří přijíždí na svůj zahraniční pobyt do ČR, prokazatelně nemají dostatečné 

informace, jak ukázal provedený výzkum. 

Jako prakticky využitelný výstup bakalářské práce byla zvolena příručka pro zahraniční 

studenty „Guide book“ v elektronické a tištěné podobě. Příručka obsahuje základní 

informace, které studentům chyběly. V příručce byl kladen důraz zejména 

na problematiku kulturního šoku, poskytování zdravotní péče a znalost čísel tísňového 

volání. Důležitou součástí příručky jsou podrobně popsané mapy, které pomohou k lepší 

orientaci při hledání zdravotnického zařízení. V příručce je upozornění na možnost 

ošetření u univerzitních lékařů, ale i nemocniční pohotovostní pomoci. Druhým 

výstupem bakalářské práce byl zvolen informační leták o číslech tísňového volání, 

z důvodu zvýšení informovanosti studentů.  

„Guide book“ bude nabídnut jako informační materiál pro přijíždějící zahraniční 

studenty TUL v rámci programu Erasmus. Materiál bude k dispozici na zahraničním 

oddělení pro studenty, na fakultách TUL a rovněž u Mezinárodního klubu studentů 

(ESN Liberec) pod Technickou univerzitou v Liberci. Leták bude rozmístěn po areálu 

školy, aby se i pasivně rozšířila znalost čísel tísňového volání. 
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6 Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývala tématem „Informovanost zahraničních studentů Technické 

univerzity v Liberci o zdravotní péči v České republice.“ V teoretické části byly 

vysvětleny základní pojmy, jako jsou multikultura, transkultura a multikulturní šok. 

Bakalářská práce měla 5 cílů. Hlavním cílem bylo zjistit informovanost zahraničních 

studentů TUL o zdravotní péči v ČR. Dalšími cíli práce bylo zjistit, zda zahraniční 

studenti vědí, jakým způsobem jim bude poskytnuta toto zdravotní péče, zdali vědí 

o možných nákladech na zdravotní péči, které jim můžou být účtovány a zdali vědí 

o podmínkách poskytnutí veřejného zdravotního pojištění v ČR. Dalšími cíli práce bylo 

zjistit, zda zahraniční studenti TUL znají jednotné evropské číslo tísňového volání 

a lokální čísla IZS používaná v ČR. Práce naplnila všechny sledované cíle. 

Výsledky a závěry této práce mohou být využity ke zlepšení informovanosti 

zahraničních studentů v oblasti zdravotní péče v ČR, konkrétně zaměřené na studenty 

TUL. Péče o zahraniční studenty by měla probíhat komplexně. Vše začíná u fakultních 

a univerzitních koordinátorů a pokračuje dobrovolnou aktivitou spolupracujících 

studentů na TUL, konkrétně mezinárodní klub studentů ESN Liberec a kruh uzavírá 

celkový dojem zahraniční spolupráce mezi institucemi. Cílem vysokoškolského studia 

je přinést společnosti zpět to, co ona přinesla nám. Proto bylo sepsání bakalářské práce 

v této oblasti tolik důležité. Propojení mezi univerzitou a zdravotní péčí při studiu 

Ústavu zdravotnických studií je totiž obzvláště důležité, jelikož zabezpečuje oblast 

ošetřovatelství na akademické půdě ve velkém rozsahu. 
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Příloha č. 1 

  

 Model vycházejícího slunce Špirudová 2006 s. 37 



 

 

Příloha č. 2 

 

Pilotní výzkum 

Z důvodu, že na toto téma ještě nebyl proveden žádný výzkum, byla provedena pilotní 

studie, abychom mohli určit výzkumné předpoklady a srozumitelnost dotazníkových 

položek. Do dotazníkového předvýzkumu bylo zařazeno 10 respondentů náhodného 

výběru, aby vyplnili sestavený dotazník. Studenti uvedli, že neměli výhrady  

ke srozumitelnosti dotazníku. Dotazníky byly vyplněny v souladu s výzkumnými 

požadavky. Na základě výsledku pilotního výzkumu mohly být sestaveny výzkumné 

předpoklady. Z důvodu srozumitelnosti dotazníkových položek nebyl dotazník nadále 

upravován a respondenti z pilotního výzkumu byli zařazeni do celkového vzorku 

zkoumaných studentů. 

V souladu s cíly bakalářské práce byly na základě výsledků pilotní studie vytvořeny tyto 

výzkumné předpoklady. 

 

Výzkumný předpoklad č. 1. 

 

Předpokládám, že 80% zahraničních studentů bude mít zařízené zdravotní pojištění 

před příjezdem do ČR 

 

Tabulka 23 Pilotní výzkum: Pojištění respondentů před příjezdem do ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ne 1 10 

Ano 9 90 

Absolutní četnost 10 100 

 

  



 

 

Výzkumný předpoklad č. 2 

 

Předpokládám, že 20% zahraničních studentů, bude mít orientační informace o ceně, 

která jim může být účtována za jednodenní pobyt v nemocnici. 

 

Tabulka 24 Pilotní výzkum: Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici 

v ČR  

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

100 CZK 2 20 

150 CZK 5 50 

200 CZK 1 10 

250 CZK 1 10 

50 CZK 1 10 

Absolutní četnost 10 100 

 

Výzkumný předpoklad č. 3. 

 

Předpokládám, že 80% zahraničních studentů nebude mít informace o číslech tísňového 

volání, která jsou platní v ČR 

 

Tabulka 25 Pilotní výzkum: Znalost respondentů čísel IZS v ČR 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ne 10 100 

Absolutní četnost 10 100 

 

Výzkumný předpoklad č. 4. 

 

Předpokládám, že 60% zahraničních studentů neprokáže znalost jednotného evropského 

čísla tísňového volání. 

 

Tabulka 26 Pilotní výzkum: Znalost respondentů jednotného evropského číslem tísňového volání 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

112 3 30 

Ne 7 70 

Absolutní četnost 10 100 

 

  



 

 

Výzkumný předpoklad č. 5. 

 

Předpokládám, že 30% zahraničních studentů dostává informace o zdravotní péči, která 

je poskytována v ČR od fakultního koordinátora automaticky. 

 

Tabulka 27 Pilotní výzkum: Informovanost respondentů o zdravotní péči v ČR před příjezdem 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Informace tohoto druhu mě nezajímaly 

 1 10 

Nedostal/a jsem tyto informace, ačkoli 
jsem se o ně zajímal/a 2 20 

Ano, dostal/a jsem tyto informace od 
fakultního/univerzitního koordinátora 

automaticky 4 40 

Ano, dostal/a jsem tyto informace, ale až 
když jsem se o ně aktivně zajímal/a 3 30 

Absolutní četnost 10 100 

 

Výzkumný předpoklad č. 6. 

 

Předpokládám, že 40% zahraničních studentů neví o možnosti ošetření u univerzitního 

praktického lékaře. 

 

Tabulka 28 Pilotní výzkum: Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního 

praktického lékaře 

 
Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Nezajímal/a jsem se o tyto 
informace 2 20 

Ne 5 50 

Ano 3 30 

Absolutní četnost 10 100 

  



 

 

Výzkumný předpoklad č. 7. 

 

Předpokládám, že 50 % zahraničních studentů neví o možnosti ošetření u univerzitního 

stomatologa. 

 

Tabulka 29 Pilotní výzkum: Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního 

stomatologa 

 
Absolutní počet Relativní počet v % 

Nezajímal/a jsem se o tyto 
informace 3 30 

Ne 6 60 

Ano 1 10 

Absolutní četnost 10 100 

 

  



 

 

Příloha č. 3 

 

Výsledky ostatních vysokých škol  

Pro porovnání výsledků studentů TUL byl prováděn výzkum na více vysokých školách 

v ČR. Výzkum tohoto druhu ještě nebyl prováděn, proto byl osloven jiný vzorek 

respondentů, aby posloužil pro porovnání výsledků. 

 

Dotazníková položka č. 3 

 

Tabulka 30 Vysoké školy: Země původu respondentů 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 

TUL 
relativní 

četnost v % 

Belgie 
 

1 
 

5 0 

Bulharsko 4 
 

1 19 2 

Kanada 
 

1 2 5 4 

Dánsko 
  

1 0 2 

Estonsko 
 

1 
 

5 0 

Finsko 
 

1 
 

5 0 

Francie 2 2 7 19 14 

Německo 
  

3 0 6 

Velká Británie 1 
  

5 0 

Řecko 
  

1 0 2 

Itálie 
 

1 
 

5 0 

Lotyšsko 1 
 

1 5 2 

Litva 2 
 

2 10 4 

Polsko 1 
 

4 5 8 

Portugalsko 1 
 

8 5 16 

Španělsko 1 
 

2 5 4 

Švédsko 
  

1 0 2 

Nizozemí 
 

1 
 

5 0 

Turecko 
  

18 0 35 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 

 

  



 

 

Dotazníková položka č. 6  

 

Tabulka 31 Vysoké školy: Informovanost respondentů o zdravotní péči v ČR před příjezdem 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 

TUL 
relativní 

četnost v % 

Informace tohoto druhu mě 
nezajímaly 3 2 13 24 25 

Nedostal/a jsem tyto informace, 
ačkoli jsem se o ně zajímal/a 8 4 16 57 31 

Ano, dostal/a jsem tyto informace 
od fakultního/univerzitního 
koordinátora automaticky 1 1 13 10 25 

Ano, dostal/a jsem tyto informace, 
ale až když jsem se o ně aktivně 

zajímal/a 1 1 9 10 18 

Absolutní četnost 13 8 51 100 100 

 

Dotazníková položka č. 7 

 

Tabulka 32 Vysoké školy: Znalost respondentů čísel IZS v ČR 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 

TUL 
relativní 

četnost v % 

155 
  

1 0 2 

158 
  

1 0 2 

Ne 12 8 47 95 92 

Ano 1 
 

2 5 4 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 

 

Dotazníková položka č. 8 

 

Tabulka 33 Vysoké školy: Znalost respondentů jednotného evropského číslem tísňového volání 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

112 8 2 14 48 27 

no 5 6 37 52 73 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 

 

  



 

 

Dotazníková položka č. 9 

 

Tabulka 34 Vysoké školy: Odhad respondentů na poplatek za jednodenní pobyt v nemocnici v ČR 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

0 CZK 
  

4 0 8 

100 CZK 1 
 

9 5 18 

150 CZK 2 2 13 19 25 

200 CZK 5 1 13 29 25 

250 CZK 3 5 9 38 18 

50 CZK 2 
 

3 10 6 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 

 

Dotazníková položka č. 12 

 

Tabulka 35 Vysoké školy: Seznámení respondentů s možností sjednání si zdravotní pojištění v ČR 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

Nezajímal/a 
jsem se o tyto 

informace 6 2 9 38 18 

Ne 5 4 28 43 55 

Ano 2 2 14 19 27 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 

 

Dotazníková položka č. 13 

 

Tabulka 36 Vysoké školy: Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního praktického 

lékaře 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

Nezajímal/a 
jsem se o tyto 

informace 2 2 5 19 10 

Ne 8 5 33 62 65 

Ano 3 1 13 19 25 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 



 

 

Dotazníková položka č. 14 

 

Tabulka 37 Vysoké školy: Seznámení respondentů s možností ošetření u univerzitního stomatologa 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

Nezajímal/a jsem 
se o tyto 

informace 1 2 9 14 18 

Ne 12 6 36 86 71 

Ano 
  

6 0 12 

Absolutní 
četnost 13 8 51 100 100 

 

Dotazníková položka č. 17 

 

Tabulka 38 Vysoké školy: Spokojenost respondentů s poskytnutou zdravotní péčí  

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 

TUL 
relativní 

četnost v % 

Nenavštívil/a jsem 
zdravotnické 

zařízení v České 
republice 4 

 
23 50 68 

Ne 2 1 4 38 12 

Ano 1 
 

7 13 21 

Absolutní 
četnost 7 1 34 100 100 

 

Dotazníková položka č. 18 

 

Tabulka 39 Vysoké školy: Spokojenost respondentů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby 

ve zdravotnických zařízeních v ČR 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

Nenavštívil/a jsem 
zdravotnické 

zařízení v České 
republice 4 

 
22 50 65 

Ne 2 1 4 38 12 

Anos 1 
 

8 13 24 

Absolutní četnost 7 1 34 100 100 

 

  



 

 

Dotazníková položka č. 19 

 

Tabulka 40 Vysoké školy: Setkání respondentů s jazykovou bariérou během návštěvy 

zdravotnického zařízení v ČR  

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

Nenavštívil/a jsem 
zdravotnické 

zařízení v České 
republice 4 

 
24 50 71 

Ne 1 
 

6 13 18 

Ano 2 1 4 38 12 

Absolutní četnost 7 1 34 100 100 

 

Dotazníková položka č. 21 

 

Tabulka 41 Vysoké školy: Očekávání respondentů v oblasti poskytnuta adekvátní zdravotní 

péče v ČR 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 

TUL 
relativní 

četnost v % 

Nepřemýšlel/a jsem 
o tom 2 

 
3 15 18 

Ne 
 

4 2 31 12 

Ano 4 3 12 54 71 

Absolutní četnost 6 7 17 100 100 

 

Dotazníková položka č. 22 

Tabulka 42 Vysoké školy: Očekávání respondentů v oblasti přihlédnutí na jejich 

individuální kulturní potřeby ve zdravotnických zařízeních v ČR 

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE, 
relativní 

četnost v % 

TUL 
relativní 

četnost v % 

Nepřemýšlel/a jsem 
o tom 1 1 2 15 12 

Ne 1 5 5 46 29 

Ano 4 1 10 38 59 

Absolutní četnost 6 7 17 100 100 

 

  



 

 

Dotazníková položka č. 23 

 

Tabulka 43 Vysoké školy: Přání respondentů o vytvoření informačních materiálů v oblasti 

zdravotní péče v ČR  

 
VUT VŠE TUL 

VUT a VŠE 
relativní 

četnost v % 
TUL relativní 
četnost v % 

Nepřemýšlel/a jsem o 
tom 2 1 8 14 16 

Ne 1 1 4 10 8 

Ano 10 6 39 76 76 

Absolutní četnost 13 8 51 100 100 
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Příloha č. 6 

 

Návrh výstupu bakalářské práce - GUIDE BOOK  

 

Práce byla vyhotovena jako výstup závěrečné bakalářské práce vysokoškolského 

studia. Práce byla na téma: Informovanost zahraničních studentů Technické 

univerzity v Liberci o zdravotní péči v České republice. Účel příručky je zlepšit 

informovanost zahraničních studentů v této oblasti. Informace, které jsou  

zde zahrnuty, byly vybírány na míru, podle výzkumu, který byl v průběhu práce 

prováděn. 

 

Práce byla vypracována studentkou 3. ročníku Ústavu zdravotnických studií, 

oboru Všeobecná sestra na Technické univerzitě v Liberci. 

 

Autor: 

Markéta Bělíková 

Dne: 27. 6. 2014 

 

 

Úvod 

 

Drahý studente, drahá studentko, 

 

Tato příručka ti bude nápomocná v základních nouzových situacích, které tě mohou  

při tvém zahraničním pobytu potkat. Pobyt v zahraničí je spojený s jistým kulturním 

šokem, který by ti tato příručka mohla pomoci překonat. Dozvíš se, jak vypadá české 

zdravotnictví, jaké ceny ti můžou být při ošetření účtovány a hlavně, kde hledat 

potřebnou pomoc. Další část je zaměřena na první pomoc. Dočteš se tu tedy všechna 

důležitá čísla tísňového volání, ale bude zde i rozvedeno, jak se v takovéto situaci 

správně chovat. 

 

Doufejme, že zde nalezneš veškeré potřebné informace a v případě nouze ti Guide Book 

bude nápomocný 



 

 

Kulturní šok 

 

Dlouhodobější zahraniční pobyt může být spojen s nepříjemnými pocity z nové země. 

Je to první fáze takzvaného „Kulturního šoku“. Je to fázovaná adaptace, které lidská 

psychika podstupuje, aby se vyrovnala se změnou kulturního prostředí. O jak velký  

šok se jedná, určí vždy individuální znaky, jako je odolnost daného jedince 

(zcestovalost, věk, schopnost adaptace), ale i odlišnost nové kultury od staré (z New 

Yorku do Ugandy). 

 

Fáze kulturního šoku můžeme definovat jako: 

1. Euforie 

 Okouzlení a fascinace novou kulturou 

2. Krizové období 

 Náhlý obrat, nepříjemné pocity až stavy úzkosti a hněvu. Stesk  

po domově a patrnější kulturní rozdíly. 

3. Přizpůsobování se / Poznávání 

 Odhodlanost nového poznávání a kulturního učení. Vše se stává 

přijatelnější. 

4. Stabilita / Zotavení 

 Radost z nových životních podmínek 

 

Kulturní šok se může rozvinout jak v průběhu zahraničního pobytu, tak při pobytu  

ve zdravotnickém zařízení, proto je dobré o něm vědět a znát způsoby jak se s ním 

vyrovnat. Kulturní šok je popisován i ve fázi návratu domů, kdy jedinec při návratu  

do své kultury prožívá pocity cizosti a opět se adaptuje pomocí kulturního šoku.  

Při zpozorování prvních příznaků kulturního šoku je dobré mít na paměti tyto body:  

 Trpělivost 

 Relaxace 

 Kontakt se stejně orientovanou kulturní skupinou 

 Kontakt s odlišně orientovanou kulturní skupinou 

 Fyzická aktivita 

 Volnočasové aktivity a koníčky 

Výše uvedené body jsou nápomocné při vyrovnání se s kulturním šokem. 



 

 

 

Zdravotní péče v Liberci 

 

Poplatky u lékaře 

 

Podle platného zákonka z 1. 1. 2014 se v ČR regulační poplatky hradí pouze:  

30kč za vyšetření u lékaře, 30kč za předpis a 90kč za ošetření na pohotovosti. Ostatní 

poplatky hradí pojišťovna. V případě že student není pojištěn (ve své zemi, nebo v ČR), 

bude mu péče poskytnuta na základě mezinárodní smlouvy (země EU) nebo si péči 

bude muset zaplatit z vlastních zdrojů. Pojišťovny se liší výší poplatku, kterou za daný 

výkon proplácí, proto je třeba se vždy informovat u dané pojišťovny, kde se jedinec 

pojistí. Léky jsou také často položkou, kde pacient doplácí část ceny. 

 

V případě že student není pojištěn a chtěl by být, smluvní pojištění si lze sjednat  

na pobočce VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovny ČR 

 

Kde hledat pomoc v nemocnici 

 

Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Husova 10 

Liberec 

460 63 

Tel. +420 485 311 111 

 

Tramvaj: č. 2 a č. 3 -  zastávka 5. Května 

Autobus: č. 15, č. 19, č. 21, č. 29, č. 35 - zastávka Šaldovo náměstí nebo Poliklinika 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 1 ukazuje centrum 

Liberce, kdy červené kříže 

reprezentují budovy 

nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 ukazuje areál 

nemocnice v Liberci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 ukazuje, cestu k 

pohotovosti pro dospělé a 

zubní pohotovost. Červená  

ukazuje směr od školní 

budovy P na pohotovost pro 

dospělé. Modrá linka ukazuje 

stejný směr, kdy se na konci 

uhne do leva k budově LDN, 

kde se nachází 

stomatologická pohotovost. 

 

 Mapa 1 (zdroj: nemlib.cz) 

Mapa 2 (zdroj: nemlib.cz) 

Mapa 3 (zdroj: mapy.cz) 



 

 

Pohotovost 

 

Pohotovostní služba pro dospělé 

Tel. +420 485 312 184 

Ordinační hodiny: 

Pondělí – Pátek 17:00 – 21:00 

Státní svátky a víkendy 8:00 – 18:00 

Přízemí objektu ubytovny zdravotnického personálu v Jablonecké ulici č. 14 

 

Stomatologická pohotovostní služba 

Tel. +420 485 312 187 

Ordinační hodiny: 

Pondělí – pátek Neordinuje se 

Státní svátky a víkendy 8:00 – 20:00 

Přízemí pavilonu LDN  

 

Lékařská  pomoc na univerzitě 

 

Budova F1 

Adresa: Husova 1290/75 

Liberec 1, Staré Město 

460 01 

Autobus č. 15, č. 19, č. 29 – zastávka Svobody 

Na mapě 4 je vyznačena cesta 

z ulice Husova na budovu F. 

Modrá cesta ukazuje cestu do 

jídelny, červená cesta ukazuje 

cestu k univerzitním lékařům. 

V budově F zahneme do leva, 

jdeme rovně, vyjdeme 5 

schodů a v mezipatře jsou 

dveře do leva. Při otevření 

dveří se nacházíme v prostoru čekárny. 

Mapa 4 (zdroj: mapy.cz) 



 

 

Praktický lékař 

 

MUDr. Dagmar Švorcová 

Tel. +420 48 535 3163 

e-mail: lekar.tul@seznam.cz 

 

Ordinační hodiny:  

Pondělí – pátek 7:00 – 12:00 

 

Nadstandardní péče: 

Laser, nadstandardní očkování, potvrzení na vyžádání, glukometr, EKG, CRP, INR, 

močový analyzátor 

 

Pojišťovny: 

VZP ČR, Česká průmyslový ZP, OZO, Revírní BP, Vojenská ZO ČR, ZP MV ČR 

 

Stomatolog 

 

MUDr. Helena Dašková 

Tel. +420 48 535 3261 

 

Další možnosti stomatologického ošetření v Liberci: 

 

MUDr. Lenka Šrollová 

Soukenského náměstí 121/1 

Tel. +420 48 271 2998 

 

MUDr. Rudeolf Rotter 

Tanvaldská 224 

Tel. +420 48 516 1443¨ 

 

 

 



 

 

Čísla tísňového volání 

 

 

Integrovaný záchranný systém v ČR 

 

Integrovaný záchranný systém je efektivní systém vazeb, pravidel, spolupráce  

a koordinace záchranných složek. Základními složkami jsou: 

 

 Hasičský záchranný sbor ČR 

 Zdravotnická záchranná služba ČR 

 Policie ČR 

 Obecní policie 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 Havarijní, pohotovostní, odborné služby 

 Zařízení civilní ochrany 

 

Při zásahu více složek IZS je hasičský záchranný sbor ČR hlavním koordinátorem  

a velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních pracích. Tísňové volání 

znamená bezplatná volba čísel, která slouží k záchraně lidských životů, zdraví nebo 

majetku. K těmto číslům je bezplatný a nepřetržitý přístup. 

 

Příklad kdy volat IZS: 

 

 Požár budov, lesa či jiných objektů 

 Dopravní nehoda 

 Naleznete osobu v bezvědomí 

 Nejste schopni zastavit krvácení 

 A další 

 

 

 

 



 

 

Příklady kdy NE volat IZS: 

 

 Smyšlená neexistující událost 

 Dotazy na telefonní čísla, čas, jízdní řády a podobně 

 

Volat tedy jen v případě nouze, zneužití linek tísňového volání je trestné. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 

1. Zdravotnická záchranná služba ČR (155) 

2. Hasičský záchranný sbor ČR (150) 

3. Policie ČR (158) 

4. Obecní Policie – Liberec (156) 

 

Jak postupovat při volání na linku tísňového volání: 

 

 Zachovat klid 

 V případě ohrožení buďte na bezpečném místě 

 Vyčkejte operátora 

 Nikdy nezavěšujte (když jste omylem zavolali na Policii místo na Hasiče, 

přepojí vás) 

 Představte se a popište situaci, ve které se nacházíte 

o Kdo (Jméno a Příjmení) 

o Co se stalo 

o Kde se to stalo 

o Kdy se to stalo 

o Kolik osob je v ohrožení nebo potřebuje pomoci 

 Vyčkejte dalších pokynů operátora 

 Pokud operátor ukončí hovor a do příjezdu složek IZS se situace zhorší, podejte 

o tom zprávu opět na tísňovou linku. 

 

 

 



 

 

 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

Jednotné evropské číslo tísňového volání je sjednocené číslo pro nouzové hovory  

pro oblast EU. Volání na tuto linku je zcela zdarma, je tedy umožněn i bez kreditu  

na mobilním telefonu nebo v jiné telefonní síti. Toto číslo bylo zavedeno,  

aby se neztrácely důležité vteřiny při záchranných akcích. Cizinci si nemusí být vědomi 

lokálních čísel tísňového volání, proto jim stačí znát číslo 112. Znát jednotné evropské 

číslo tísňového volání se vyplatí hlavně v situaci, kdy si volající není jistý, kde se právě 

nachází. Linka 112 jej může totiž za pomocí GPS lokalizovat. Pokud si člověk v tísni 

není jistý, jakou složku IZS zavolat, může se opět obrátit na 122. Operátor už vybere 

vhodnou pomoc. Výhodou pro cizince je, že operátoři linky 112 jsou schopni odbavit 

v jazyce anglickém nebo německém. 

 

 

Závěr 

 

Doufám, že jste v příručce nalezli veškeré potřebné informace. V případě dotazů  

Vám bude nápomocna Vaše fakultní Erasmus koordinátorka, popřípadě Mezinárodní 

studentský klub Technické univerzity v Liberec: Erasmus Student Network (ESN 

Liberec), jehož studenti tráví svůj volný čas pomáháním zahraničním studentům. 

 

V případě dotazů či připomínek k brožuře mě kontaktujte na emailové adrese: 

marketa.belikova@gmail.com 

 

 

  



 

 

 Zdroje 

1. KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. 

Vydání 1. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4413-1. 

2. NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Vydání 1. 

Praha: Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2628-1. 

3. NOVÁKOVÁ, Iva. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství. 

Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 

ISBN 978-80-7372-404-7. 

4. ŠPIRUDOVÁ, Lenka, Danuška TOMANOVÁ, Pavla KUDLOVÁ 

a Renata HALMO. Multikulturní ošetřovatelství 2. Vydání 1. Praha: 

Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-1213-X. 

5. UZS TUL. WWW.uzs.tul.cz. Ostatní: Lékaři na TUL [online] 

[cit 10. 6. 2014, 14:05] Ústav zdravotnických studií. 

Dostupné z: http://www.uzs.tul.cz/cs/ostatni/lekari-na-tul  

6. Známý lékař. WWW.znamylekar.cz. Zubař: Liberec [online] 

[cit 10. 6. 2014, 14:30] Známý lékař. Dostupné z: 

http://www.znamylekar.cz/zubar/liberec  

7. HZSCR.  WWW.hzcr.cz. O IZS: Integrovaný záchranný systém. [online] 

[cit 23. 4. 2014, 13:45] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR. František Špaček 26. 6. 2009 Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx  

8. HZSCR. WWW.hzcr.cz. Tísňové volání: Tísňová volání v České republice. 

Tísňová volání. [online] [cit 23. 4. 2014, 13:45] Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-

v-ceske-republice.aspx 

9. HZSCR. WWW.hzcr.cz. Tísňové volání: Tísňová volání v České republice. 

Kdy volat. [online] [cit 23. 4. 2014. 14:18] Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-

v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

10. HZSCR. WWW.hzcr.cz. Tísňové volání: Tísňová volání v České republice. 

Jak volat. [online] [cit 23. 4. 2014, 15:20] Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-

v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

http://www.uzs.tul.cz/
http://www.znamylekar.cz/
http://www.hzcr.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx
http://www.hzcr.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx
http://www.hzcr.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.hzcr.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


 

 

 

 

Příloha č. 7 

 

GUIDE BOOK  

 

The work was produced as the output of bachelor's thesis. The topic of this work 

is:Awarenessof foreign students of the Technical University in Liberec about 

health care in the Czech Republic. The purpose of this guide is to raise awareness 

of foreign students in this area. The information which are included were selected 

to measure, according to the research, which was carried out during the work.  

 

The essay was written by a student of a 3rd year General Nurse departmentof the 

Institute of Health Studies, Technical University of Liberec. 

 

 

Author: 

Markéta Bělíková 

Date: 27. 6. 2014 

 

 

Introduction 

 

Dear student,  

 

This guide will assist you in basic emergency situations which you can meet while you 

are staying abroad. A stay abroad is associated with a certain culture shock, which you 

could overcome with a help from this guide. You will learn how Czech health 

carelooks, what prices can be charged in the treatment and the most important thing, 

where to find the necessary help. The next part focuses on first aid. You can find here 

all the important emergency numbers and how you should behave in these situations 

correctly. Hopefully you will find all the necessary information in case of emergency 

and this Guide Book will be helpful. 



 

 

Culture shock 

 

Longer-term stay abroad may be associated with discomfort from a new country. It is 

the first phase of the so-called "culture shock". It is a phased adaptation that the human 

psyche undergoes to manage change of a cultural environment. How big is the shock 

determines each individual traits such as resistance of individual (age, ability to adapt), 

but also a new culture difference from the old (from New York to Uganda). 

 

Phase of culture shock can be defined as: 

1. Euphoria 

 Enchantment and fascination from new culture 

5. Critical period 

 Sudden turnover, discomfort, anxiety and anger. Homesickness and more 

obvious cultural differences. 

6. Adaptation / Exploration 

 Determination to cultural learning. Everything is becoming more 

acceptable. 

7. Stability / Recovery 

 Enjoyment from new living conditions 

 

Culture shock can develop both during the stay abroad, so if you stay in a medical 

facility, it is good to know about it and know the ways to cope with it. Culture shock is 

described in stage return home, where the individual in returning to their culture 

experiencing feelings of estrangement and again adapts through culture shock. When 

the first symptoms of culture shock are noticed is good to keep in mind the following 

points: 

 Patience 

 Relaxation 

 Contact with similary oriented cultural group 

 Contact with differently oriented cultural group 

 Physical activity 

 Free-time activites 

The points above are helpful in coping with culture shock. 



 

 

Health Care in Liberec 

 

Medical fees 

 

According to the Law from 1 January 2014 in the Czech regulatory fees are paid only 

30 CZK for medical examination, prescription for 30 CZK and 90 CZK for treatment in 

the emergency room. Other fees are paid by the insurance company. In the event that 

the student is not insured (in your country or in the country), the care will provided on 

the basis of an international treaty (the EU) or they will have to pay from their own 

resources. Insurance companies differ in the amount of the fee, which pays for the 

performance, so you must always check the insurance company, which insures 

individualy. Medications are often paid by the patient partialy.  

 

In the event that the student is not insured and would like to be, contractual insurance 

can be arranged at a branch of VZP - General Health Insurance Company 

 

Where to find help in hospital 

 

Krajská nemocnice Liberec a.s. 

Husova 10 

Liberec 

460 63 

Tel. +420 485 311 111 

 

Tram: no. 2 and no. 3 – bus stop „5. Května“ 

Bus: no. 15, no. 19, no. 21, no. 29, no. 35 – bus stop „Šaldovo náměstí“ or „Poliklinika“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Map no. 1 shows the center 

of Liberec, the red crosses 

represent the hospital 

building. 

 

 

 

 

 

 

 

Map no. 2 shows an area 

hospital in Liberec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map no. 3 shows how to get 

to the emergency room for 

adults and dental 

emergency. The red line 

shows the direction from 

the school building P to the 

emergency room for adults. 

The blue line shows the 

direction to the left LDN 

building where is the dental 

emergency. 

 

 

 Map 1 (source: nemlib.cz) 

Map 2 (source: nemlib.cz) 

Map 3 (source: mapy.cz) 



 

 

 

Emergency 

 

Emergency service for adults  

Tel. +420 485 312 184  

Opening hours:  

Monday - Friday 5:00 p.m. to 9:00 p.m.  

Public holidays and weekends 8:00 to 6:00 p.m. 

The ground floor hostels medical staff in Jablonecká Street No. 14  

 

Dentistry emergency service  

Tel. +420 485 312 187  

Opening hours:  

Monday - Friday closed 

Public holidays and weekends 8:00 to 8:00 p.m. 

The ground floor of the pavilion LDN 

 

Medical assistance in the University 

Building F1 

Address: Husova 1290/75 

Liberec 1, Staré Město 

460 01 

Bus no. 15, no. 19, no. 29 – bus stop „Svobody“ 

The map 4 is marked path 

from the street to the building 

Husova F. Blue Way shows 

the way to the dining room, 

the red path shows the way to 

university physicians. The 

building F turn left, go 

straight, go 5 steps and door to 

the left. When you open the 

door you find yourself in the waiting room. 

Map 4 (source: mapy.cz) 



 

 

 

General practitioner 

 

MUDr. Dagmar Švorcová 

Tel. +420 48 535 3163 

e-mail: lekar.tul@seznam.cz 

 

Opening hours:  

Monday - Friday 7:00 to 12:00  

 

High standard care:  

Laser, extra vaccination certificate on request, glucometer, ECG, CRP, INR, urine 

analyzer 

 

Insurance companies: 

VZP ČR, Česká průmyslový ZP, OZO, Revírní BP, Vojenská ZO ČR, ZP MV ČR 

 

Dentist 

 

MUDr. Helena Dašková 

Tel. +420 48 535 3261 

 

Other options of a dental treatment in Liberec: 

 

MUDr. Lenka Šrollová 

Soukenského náměstí 121/1 

Tel. +420 48 271 2998 

 

MUDr. Rudeolf Rotter 

Tanvaldská 224 

Tel. +420 48 516 1443 

 

 



 

 

 

Emergency telephone numbers 

 

 

Integrated Rescue System of the Czech Republic 

 

Integrated Rescue System is an effective system of links, rules, collaboration and 

coordination of rescue services. The basic components are: 

 

 Fire Rescue Brigade  

 Emergency Medical Service of the Czech Republic  

 Czech Police  

 Town police  

 Designated powers and resources of the Armed Forces  

 Public health authorities  

 Emergency, emergency, professional services  

 Civil protection 

 

When intervention of more IRS components Fire Brigade is the major coordinator and 

incident commander during rescue. Emergency call is free to choose the numbers 

whichare used to save human lives, health or property. These Numbersare free and they 

have uninterrupted access. 

 

When to call IRS: 

 

 Fire 

 Traffic accident 

 Find someone unconscious 

 You are not able to stop the bleeding 

 And others 

 

 

 



 

 

 

When NOT to call IRS: 

 

 Non-existing occasion 

 Questions about the phone number, time schedules, etc. 

 

Call in case of emergency only, call the emergency line abuse is a crime. 

 

Important telephone numbers: 

 

5. Ambulance service CZ (155) 

6. Fire brigade CZ (150) 

7. Police CZ (158) 

8. Local Policie – Liberec (156) 

 

What to do when you call an emergency number: 

 

 Keep calm  

 In the case of threats be at a safe place  

 Wait for the operator  

 Never hang up (when you accidentally called the police instead of the firemen 

put you)  

 Introduce yourself and describe a situation in which you are  

o Who (Name and Surname)  

o What happened  

o Where it happened  

o When it happened  

o How many people are in danger or needs help  

 Wait for further instructions from operator  

 If the operator ends the call and the arrival of the components of the IRS, the 

situation gets worse, give a report thereon to the emergency line again. 

 

 



 

 

 

Integrated European emergency number 

 

The single European emergency number is unified number for emergency calls for the 

EU region. Calls to this line are completely free, it is also possible without a credit on a 

mobile phone or other telephone network. This number has been introduced in order to 

not lose important time during rescue operations. Foreigners may not be aware of local 

emergency numbers, so they need to know 112. Knowing the single European 

emergency number is worthwhile, especially in a situation where the caller is not sure 

where they are. 112 may be in fact using GPS to locate. If a person in distress is not sure 

what to call the IRS component, may again turn to the 122 operator with the selection of 

appropriate assistance. The advantage for foreigners is that 112 operators are able to 

speak in English or German. 

 

Conclusion 

 

I hope you found all the necessary information in this manual. If you have any 

questions, your faculty Erasmus coordinatorwill assist you or the International Student 

Club Technical University in Liberec: Erasmus Student Network (ESN Liberec), whose 

students spend their free time helping foreign students. 

 

In case of any comments about the brochure, please contact me at the email address: 

marketa.belikova gmail.com 
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