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ABSTRAKT
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem potřeb nelékařských
zdravotnických pracovníků (sester a zdravotnických asistentů) v akutní psychiatrické
péči. Hlavním cílem práce je identifikovat potřeby, které tito pracovníci mají ve vztahu ke
své práci. Téma se opírá o teoretickou část, kterou tvoří informace o potřebách, motivech
a motivaci, jak v obecném, tak pracovním kontextu, dále se zabývá oborem psychiatrie,
popisuje historií psychiatrického ošetřovatelství a současné trendy v psychiatrii, přibližuje
akutní psychiatrickou péči, rozebírá specifika psychiatrického ošetřovatelství a předkládá
možnosti profesní podpory zdravotnických pracovníků. Praktická část popisuje
kvalitativní výzkumné šetření, jehož cílem je identifikace potřeb nelékařských
zdravotnických pracovníků na konkrétním pracovišti akutní psychiatrické péče.
Výstupem studie je 23 identifikovaných oblastí potřeb zasazených do teoretického rámce
Maslowovy hierarchie potřeb. V rámci doporučení pro praxi personální práce jsou použity
dva přístupy k práci s výsledky: 1. výsledky jsou přeskupeny do Herzbergova
dvoufaktorového modelu, 2. je využita mentální mapa zachycující stěžejní oblasti potřeb
a jejich vzájemné vztahy. Práci uzavírá návrh zavedení supervize do organizace, v níž
byla studie provedena.
Klíčová slova:
potřeby, motivace, ošetřovatelství, akutní psychiatrická péče, personální management,
profesní podpora, supervize

ABSTRACT
The thesis is based on the needs of non-medical staff members in acute psychiatric
care. The main aim of the thesis is to identify the needs of staff members and the
relationship to their work. The theme is focussed on theoretical part and formed by
information about the needs, motives and motivation in general within a working context.
It further focuses on the branch of mental health care, describing the history of psychiatric
nursing and current trends in psychiatric care. It then provides an analysis of specifics of
psychiatric nursing and goes on to present the possibilities of professional support of the
nursing staff. The practical part describes a qualitative study that aims on identification of
needs of non-medical staff members working on acute psychiatric unit. The result of the
study is formed by 23 identified domains of the needs implanted into the theoretical
framework of Maslow´s hierarchy of needs. In making recommendations for practise the
author uses two attitudes for practical implementation of the results: 1. the results are
rearranged into Herzberg´s two factor model of motivation, 2. the mind map is used to
capture the most dominant groups of needs and their mutual interferences. The thesis
concludes by proposing an implementation of supervision into the organization where the
study took place.
Key words:
needs, motivation, nursing, acute psychiatric care, personal management, prefessional
support, supervision
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I. ÚVOD
Téma potřeb tvoří základnu mnoha vědních oborů, ošetřovatelství nevyjímaje.
Studenti ošetřovatelství se od prvních hodin ve školních lavicích učí o potřebách budoucích
příjemců své péče, neboť samotné ošetřovatelství je disciplína zaměřená právě na
vyhledávání a uspokojování potřeb klientů1, a to na úrovni biologické, duševní i sociální.
Absolventi vzdělávacího oboru ošetřovatelství jsou tedy dobře připraveni uspokojovat
potřeby druhých, jejich vlastní potřeby zůstávají ale mnohdy opomíjeny.
Ve snaze přiblížit jejich povolání a naznačit jejich odhodlání, jsou sestry 2 často
karikaturně vykreslovány (viz příloha 2), někdy s mnoha končetinami, z nichž každá
vykonává jinou ošetřovatelskou činnost. Tyto obrázky obvykle také upozorňují na
nenaplněné potřeby nakreslené postavy, např. jsou zvýrazněny kruhy pod očima, je
naznačeno, že dotyčná trpí bolestí zad, má schvácený výraz, či má dokonce zavedený
permanentní močový katetr. Tyto obrázky vykouzlí úsměv na tváři mnoha osob, včetně
sester samotných, je ale nasnadě, že v sobě zachycují cosi pravdivého, cosi, co stojí za
pozornost

pacientů,

zdravotníků

a

především

zdravotnických

zařízení,

coby

zaměstnavatelů.
Autorka

předkládané

diplomové

práce

s

názvem

Potřeby

nelékařských

zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči je studentkou oboru Řízení a
supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK a zároveň bývalým
zaměstnancem organizace poskytující psychiatrickou péči. V diplomové práci se tedy
prolínají autorčiny zájmy o psychiatrické ošetřovatelství a management, tedy především
personální řízení jako jeho součást.
Péče o duševně nemocné je velmi specifickým oborem ošetřovatelství. Práce
ošetřovatelského personálu v psychiatrii je značně odlišná od ošetřování somaticky
nemocných. Ze zkušeností autorky, stejně jako z odborné literatury, vyplývá poznání o
1 V diplomové práci používám pro označení příjemců ošetřovatelské péče pojmy „klient“, „pacient“ i
„nemocný“, i přes to, že osobně vnímám odlišnost zejména u pojmu „klient“, který nemusí být nutně
nemocný, ačkoliv vyhledá zdravotní služby. V praxi psychiatrického ošetřovatelství se používají všechny
uvedené pojmy rovnocenně.
2 Dodržení správného názvosloví příslušníků ošetřovatelské profese v hladkém a čtivém textu, je pro
historii a komplikovanost vzdělávacích oborů v ošetřovatelství takřka nemožné. Proto v diplomové práci
na mnoha místech uvádím pojem „sestra“ i přesto, že jsem si vědoma faktu, že je neúplný a nezahrnuje v
sobě všechny odbornosti vykonávající ošetřovatelskou činnost. Pojem „sestra“ ponechávám v jeho
kontextu také při parafrázování výroků jiných autorů, kteří tento pojem používají.
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tom, že lidé pečující o duševně nemocné musí kromě odborných znalostí a dovedností
disponovat také „něčím navíc“. Jsou to především extrémní nároky na sociální inteligenci,
komunikační schopnosti a empatii, které tvoří jádro psychiatrického ošetřovatelství. V
akutní psychiatrické péči se tyto nároky ještě stupňují, jsou výraznější, dravější a více
dynamické. Proto byla akutní psychiatrická péče vybrána jako podobor reprezentující
samou podstatu psychiatrického ošetřovatelství.
Cílem této diplomové práce je identifikovat potřeby nelékařských zdravotnických
pracovníků v psychiatrické péči ve vztahu k jejich práci. Téma se opírá o informační
základnu, kterou tvoří teoretická část práce. Její první kapitola se zabývá tématy potřeb,
motivů, motivace a možných důsledků nenaplnění potřeb. Následující kapitola rozebírá
téma teorie potřeb. Vzhledem k celkovému konceptu diplomové práce byly z mnoha
popsaných teorií vybrány dvě: teorie Abrahama Maslowa pro svou obecnost a všeobecnou
povědomost; a teorie Fredericka Herzberga pro svou využitelnost v personální práci. Třetí
kapitola přibližuje více pracovní motivaci a vztah k práci, jak je nahlížejí významní autoři
především z řad sociální psychologie. Čtvrtá kapitola je již kapitolou více praktickou, opírá
se značně o zkušenosti samotné autorky a čtenáři představuje obor psychiatrie. Zabývá se
stručně historií psychiatrického ošetřovatelství, současnými trendy psychiatrické péče,
popisuje akutní lůžkovou psychiatrickou péči a specifika péče o duševně nemocné. Pátá
kapitola je zaměřena na téma personální práce, rozebírá možnosti profesní podpory
nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči. Vzhledem k
možnostem využití v našich podmínkách, vybrala autorka dvě metody profesní podpory,
kterými jsou adaptační proces a supervize.
Empirická část diplomové práce je zpracována formou kvalitativního výzkumného
šetření. Jejím cílem je identifikovat potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků v
akutní psychiatrické péči, a to v konkrétním zařízení. Jméno zařízení není v diplomové
práci záměrně uvedeno. Kvalitativní data jsou získána z polostrukturovaných rozhovorů
vedených s deseti zaměstnanci daného zařízení. Data jsou dále zpracována metodou
obsahové analýzy, později dosazena do Maslowovy teorie potřeb. Výsledky výzkumného
šetření jsou v rámci diskuze porovnány s výsledky podobných dostupných studií.
Poslední kapitola nabízí doporučení pro praxi, využívá techniky myšlenkové mapy,
ilustruje praktické použití Herzbergovy teorie potřeb a navrhuje zavedení supervize do
organizace s cílem konkretizovat možnosti využití výsledků provedeného výzkumu a jejich
implementace do praxe.
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II. TEORETICKÁ ČÁST
1 Potřeby, motivy, motivace
První kapitola je kapitolou ryze teoretickou, ve které autorka usiluje o ujasnění
pojmů potřeba, motiv a motivace. Pojmy jsou v běžné praxi často považovány za
synonyma a při studiu relevantní literatury se setkáváme s různými pohledy a názory na
tuto problematiku. Následující text je výběrem těchto pohledů a snaží se čtenáře uvést do
teoretického rámce zkoumaného tématu.
Informace o potřebách člověka jsou základním pilířem učebnic napříč různými
vědními obory, jako např. ekonomie, sociologie, psychologie, pedagogika nebo
ošetřovatelství. Potřeba bývá definována jako „pociťovaný, resp. prožívaný nedostatek
nebo nadbytek něčeho“ (např. Kohoutek a kol., 1998). Nakonečný (1996, 2005) popisuje
potřebu z psychologického hlediska jako vnitřní psychický stav vyznačující se určitou
mírou vnitřního napětí a puzení, jenž se vyjadřuje pomocí snah, chtění, přání, tužeb, úsilí.
Bedrnová, Nový a kol. píší o potřebě jako o „člověkem prožívaném, ne vždy zcela
uvědomovaném nedostatku něčeho, pro daného jedince subjektivně významného“
(Bedrnová, Nový a kol., 1998: 224).
Nakonečný (1996, 2005) upozorňuje na nejednotnou interpretaci pojmu, kdy bývají
potřebami označovány cílové objekty, namísto intrapsychických činitelů. Někdy se
setkáváme také se zaměňování termínů potřeba, pud, motiv apod. (Bedrnová, Nový a kol.,
1998). Problematiku ztotožňování pojmů potřeba a motiv zmiňuje i Nakonečný (1996,
2005). Považuje tyto pojmy za komplementární, nikoliv zaměnitelné. Vztah mezi
potřebami a motivy vyjadřují různí autoři různě. Kohoutek a kol. (1998) píše, že potřeby
jsou druhem motivů. Nakonečný (1996) chápe motiv jako obsah uspokojení určité potřeby.
Dle Vágnerové a kol. (2004) jsou potřeby zdrojem motivů. Bedrnová, Nový a kol. (1998)
dokonce považují potřeby za základní zdroj motivace, vedle návyků, zájmů, hodnot a
ideálů. V tomto smyslu chápe potřeby i autorka této diplomové práce, která zkoumá
potřeby, coby zdroje motivace, a to za účelem aplikace výsledků do personální práce.
Rozlišujeme potřeby biogenní – vyjadřující deficit na biologické úrovni, a sociogenní
– deficity v sociálním bytí. Na úrovni sociogenních potřeb se termíny potřeba a motiv
překrývají, neboť se stírají rozdíly mezi cíli a prostředky k jejich dosažení (Nakonečný,
1996). Pro potřeby této práce nebudou tedy termíny potřeba a motiv striktně rozlišovány,
konečně při realizaci výzkumného šetření – při samotných rozhovorech s respondenty, se
termíny potřeba a motiv také často překrývaly. Potřeby i motivy se vždy vyskytují na
10

intrapsychické úrovni. Vycházejí zevnitř člověka a k jejich poznání je třeba poznat
jednotlivce, jež mají být motivováni. Pokud se toto podaří, motivace má dlouhodobý
charakter, neboť motivovaní lidé pracují, protože je to baví, považují to za důležité, mají z
toho osobní prospěch (Plamínek, 2015).
Z vnějšku naproti tomu vycházejí stimuly. Stimulem rozumí Bedrnová, Nový a kol.
(1998) jakýkoliv podnět iniciující změny v motivaci člověka. Princip stimulace je
jednodušší, neboť nevyžaduje takové poznání intrapsychických procesů. Nevýhodou
stimulace ale je její krátkodobý charakter. Pominutím stimulů odchází téměř okamžitě i
stimulace. Možná a žádoucí je součinnost motivů a stimulů (Plamínek, 2015).
Princip stimulace je pro personální práci také velmi významný, neboť je možné ho v
konkrétních situacích velmi efektivně využít. Stimulací v podobě exogenních podnětů
může být např. pochvala za práci nebo nabídka finančního příplatku za dobře vypracovaný
úkol. Je ovšem důležité, aby se stimulační podnět vhodně potkal s motivační strukturou
konkrétního jedince (Bedrnová, Nový a kol., 1998).
Motivací se rozumí proces, jenž vychází z určité potřeby, směřuje k odstranění této
potřeby, a tím k dosažení určitého uspokojení (Nakonečný, 1996). „Motivace je
psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a směr. Je to interní
hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenaplněných potřeb, k dosažení osobních a
organizačních cílů“ (Šamánková a kol., 2010: 16). Motivaci vždy tvoří dvě složky:
směřování k určitému cíli a mobilizace určitého množství energie k dosažení daného cíle
(Pavlíčková, 2008; Kohoutek a kol., 1998). K těmto dvěma složkám přidávají Bedrnová,
Nový a kol. (1998) ještě dimenzi stálosti, kterou se myslí vytrvalost jedince při
překonávání různých překážek při uskutečňování motivované činnosti. Motivace je spojena
s určitým emočním prožitkem, který signalizuje potřeby, hodnotí aktuální stav a stimuluje
jednání (Vágnerová, 2004). Vztah emocí a motivace je dle Vysekalové a kol. (2014) velmi
těsný a určuje směr, sílu i dynamiku chování.
1.1. Nenaplnění potřeb
V personálním managementu je třeba znát i důsledky nenaplnění potřeb
zaměstnanců. Stavy, ke kterým může toto nenaplnění vést, popisuje Šamánková a kol.
(2011) takto:
•

stres, zátěž – coby reakce organismu na podnět,

•

distres – zlá zátěž, jenž se pojí s negativními emočními prožitky,
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•

pocit frustrace – zahrnující pasivitu, nečinnost a bezmocné čekání,

•

deprivace – neboli dlouhotrvající frustrace, pocit strádání, jenž může negativně
poznamenat další vývoj jedince,

•

deprese – je považována za chorobný stav, jenž může vést k tělesnému a duševnímu
selhání.
Jako přirozený důsledek frustrace a snahy jedince o vyřešení neřešitelného se může

dostavit agrese. Nejčastěji se jedná o agresi slovní, méně často i fyzickou, namířenou vůči
věcem, druhým lidem nebo sobě samému (Šamánková a kol., 2011).
Pokud se nenaplnění dostane do fáze, kdy je zátěž vnímána jako vysoká, trvalá a
nevyhnutelná, a nedá se zmírnit ani překonáním, ani odpočinkem, začíná fáze vyčerpání a s
ní související syndrom vyhoření (Prieß, 2015). Syndrom vyhoření popisuje Honzák jako
„profesionální selhávání na základě vyčerpání vyvolaného zvyšujícími se požadavky,
ztrátu zájmu a potěšení, ztrátu ideálů, energie i smyslu, negativní sebeocenění a negativní
postoje k povolání“ (Honzák, 2009: 135). Syndrom vyhoření má podle Kebzy a Šolcové
(1998) několik charakteristik:
•

jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání;

•

ohroženy jsou především profese, které „pracují s lidmi“;

•

tvoří jej symptomy v oblasti psychické, ale také fyzické a sociální;

•

klíčovou složkou syndromu je emoční a kognitivní vyčerpání a celková únava;

•

všechny hlavní složky syndromu jsou důsledkem chronického stresu.
Syndrom vyhoření je téma, které dalece přesahuje potřeby teoretického zarámování

předkládané diplomové práce, avšak autorka považuje za vhodné zmínit důsledky, které s
sebou tento fenomén nese, a které jsou významné pro personální práci a ekonomiku
organizace. Syndrom vyhoření se ze své podstaty promítá do postojů a způsobů chování,
které souvisejí s pracovní činností, čímž vyvolává i ekonomické důsledky. V zájmu
zaměstnavatelů je tedy zabývat se prevencí syndromu vyhoření, a tím snižovat jeho
důsledky v podobě absencí v zaměstnání, fluktuace pracovníků, alterace pracovního
výkonu a úsilí. Kebza a Šolcová (1998) doporučují v rámci prevence vyhoření
zaměstnanců organizacím věnovat pozornost podpoře programů zaměřených na osobní
rozvoj a kondici, pracovní poradenství, výcvik v profesních dovednostech, týmovou
spolupráci a zvýšení podílu pracovníků na řízení.
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2 Teorie potřeb
Jelikož každý člověk má jiné potřeby, stanovuje si různé cíle a vybírá si své vlastní
cesty k jejich naplnění, je v kontextu personálního managementu nezbytné, aby organizace
hledaly různé přístupy k motivování svých zaměstnanců. Pří hledání těchto přístupů se
nabízí opření o dostupnou teoretickou základnu, která sahá až do dob starověku a přesahuje
mnohé vědecké disciplíny. Psychologické úvahy o příčinách lidského jednání nacházíme
dle Nakonečného (1996) již v dílech Sokrata, Platona a Aristotela. V pojetí novověku je
(kromě mnoha dalších) významná teorie Abrahama Maslowa. Z hlediska personální práce
je zajímavá teorie Fredericka Herzberga. Obě zmíněné teorie nastiňuje následující text.
2.1 Teorie potřeb dle A. H. Maslowa
Maslowova teorie rozděluje potřeby podle jejich vývojové závislosti tak, že určité
potřeby jsou vůči jiným prioritní, prožívané naléhavěji. Maslow předpokládal, že základ
lidských potřeb je sice biologicky určený, ale má schopnost se formovat vlivem vnějších
vlivů. Potřeby seřadil hierarchicky do několika úrovní. Základ tvoří potřeby fyziologické, o
úroveň výš stojí potřeby jistoty a bezpečí, nad nimi potřeby sociální, jako je láska a
sounáležitost, na dalším stupni potřeby uznání, a na vrcholu se tyčí potřeby seberealizace a
sebeaktualizace. Maslow také poukazuje na to, že potřeby nejsou v průběhu života jedince
neměnné (Nakonečný, 1996; Vágnerová, 2004; Armstrong, 2002; Plháková, 2007).
Potřeby v prvních čtyřech kategoriích označil Maslow jako nedostatkové (D-potřeby). Tyto
potřeby udržují vnitřní tělesnou nebo psychickou rovnováhu a zanikají nebo se zmírňují
jejich uspokojením. Naproti tomu, potřeby seberealizace, označované jako růstové (Bpotřeby), svoji intenzitu s uspokojováním nesnižují, ale spíše zvyšují (Plháková, 2007).
Naplnění potřeb nižšího řádu umožňuje zaměření pozornosti jedince na uspokojení potřeb
vyššího řádu s tím, že potřebu seberealizace nelze nikdy zcela naplnit (Armstrong, 2002).
Současně však sám autor této teorie připouští skutečnost, že jakmile jedinec již jednou
zakusil pocit z uspokojení vyšších potřeb, můžou se tyto potřeby stát nezávislými na
uspokojení potřeb nižších – nastává tzv. funkční autonomie potřeb (Maslow, 1954 in
Bedrnová, Nový a kol., 1998). Hierarchizace potřeb dle Maslowa je některými jinými
autory ovšem diskutována (např. Plháková, 2007), Armstrong (2002) o ní dokonce tvrdí, že
nemá praktický význam a výhody Maslowovy teorie spatřuje z hlediska řízení lidských
zdrojů především v zacílení pozornosti na různé potřeby, které motivují zaměstnance.
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2.2 Teorie potřeb dle F. Herzberga
Herzberg založil svou teorii na zkoumání zdrojů spokojenosti a nespokojenosti s
prací účetních a techniků. Na základě výsledků svého výzkumu poté vytvořil
dvoufaktorový model satisfaktorů a dissatisfaktorů (Armstrong, 2002).
Satisfaktory rozumí koncepty, které vnitřně souvisejí s prací – vnitřní motivátory.
Jsou jimi:
•

výkon – nese s sebou spokojenost s řešením úkolů a vykonání dobré práce,

•

uznání – vyjadřuje ocenění druhými (kolegy i klienty),

•

práce samotná – reprezentuje povahu práce ve smyslu zajímavosti, prospěšnosti,

•

odpovědnost – týká se zaměstnancova vlivu na jeho vlastní práci a pravomocí, které
si zaměstnanec přikládá,

•

služební postup – zahrnuje získávání nových dovedností a osobní rozvoj.
Naopak dissatisfaktory stojí mimo práci – jsou to vnější motivátory, neboli to, co

organizace dělá pro lidi, aby je motivovala. Zahrnují:
•

plat,

•

pracovní podmínky,

•

pracovní řády a směrnice,

•

technické vedení,

•

vztahy k nadřízeným,

•

vztahy ke spolupracovníkům,

•

osobní život (Bedrnová, Nový a kol., 1998).
Základní myšlenkou teorie je poznání, že pokud práce poskytuje zaměstnanci

satisfaktory, zaměstnanec je v práci spokojený. Stejný zaměstnanec ovšem neprožívá
nespokojenost, pokud stejné faktory chybí. Na druhou stranu, absence dissatisfaktorů
způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nezaručí spokojenost zaměstnance. Zatímco
splnění vnějších motivátorů vede k obecnější spokojenosti a má spíše preventivní
charakter, naplnění vnitřních motivátorů vyústí ve vysokou motivaci, spokojenost a
oddanost zaměstnance (Holmberg, Sobis, Carlström, 2016).
Nakonečný (2005) píše, že Herzberg ve své teorii zmiňuje také rozdíl mezi „být
spokojen s prací“ a „být spokojen v práci“. Pracovní spokojenost je podle něj spokojenost s
prací, s obsahem této práce, zatímco spokojenost či nespokojenost v práci souvisí s
pracovním prostředím.
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Herzbergova teorie dobře koreluje s prací Abrahama Maslowa. Identifikuje řadu
základních potřeb, jako jsou úspěch, uznání, funkční postup, autonomii a práci samu. Jeho
teorie značně ovlivňuje přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst. Zaměřuje
pozornost na pochopení vnitřní a vnější motivace. Informuje o tom, že vnitřní motivace má
dlouhodobější charakter i účinek, a tím přispívá k přehodnocování personální politiky a
systému odměňování (Armstrong, 2002).
I přes tento svůj nesporný přínos čelí ovšem Herzbergova teorie také kritice
(Nakonečný, 2005). Tato kritika se zakládá především na výhradách k metodě výzkumu a
malém a příliš specifickém vzorku respondentů (Armstrong, 2002). Bedrnová, Nový a kol.
(1998) usuzují, že přiřazení jednotlivých skutečností k jedné ze dvou skupin faktorů je
diskutabilní a teorii považují za nepříliš respektující z hlediska zohlednění individuální
motivační struktury konkrétního pracovníka.
3 Pracovní motivace, vztah k práci
Třetí kapitola diplomové práce se snaží zachytit bazální informace o motivaci k
práci, vztahu k práci za účelem zacílení výše uvedených informací do prostředí řízení
lidských zdrojů.
Dle Vtípila je práce „cíleně zaměřená činnost, [...] která vyžaduje výdej energie a
úsilí, uplatnění schopností, respektování závazků a norem a je spojena s určitými
očekáváními. Proto je také nutně spojena s motivací“ (Vtípil, 2005: 6). Stejný autor píše, že
práce je prostředkem k uspokojování většiny potřeb člověka. Uvádí také tři základní
determinanty pracovní činnosti. Jsou jimi: postoj, který vyjadřuje vztah k práci jako
hodnotě; výkon; a motivace, tedy psychologický důvod pracovní činnosti. Podobně o práci
a pracovní motivaci píší Bedrnová, Nový a kol. (1998), kteří ve své knize uvádí, že
pracovní činnost je činností motivovanou, neboť je vykonávána záměrně, cílevědomě a
systematicky. Pracovní motivace vyjadřuje podle těchto autorů „přístup člověka k práci, ke
konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním pracovním úkolům, tj.
vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty“ (Bedrnová, Nový a kol., 1998: 242).
Bedrnová, Nový a kol. (1998) dále také zmiňují dva typy pracovní motivace. Jsou
jimi motivace intrinsická, která zahrnuje motivy související s prací samotnou (např.
potřeba činnosti vůbec, potřeba kontaktu s lidmi, potřeba výkonu, touha po moci, potřeba
smyslu života a seberealizace) a motivace extrinsická, tvořená motivy, které stojí mimo
vlastní práci (např. potřeba peněz, potřeba jistoty, potřeba potvrzení vlastní důležitosti,
potřeba sociálních kontaktů, potřeba sounáležitosti).
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Nakonečný (2005) informuje o čtyřech činitelích pracovní motivace. Jsou jimi:
mzda, sociální prostředí pracoviště, uspokojení z práce samé a konečně míra identifikace
zaměstnance s organizací. Tato identifikace jedince s organizací je zvlášť silná, pokud
(mimo jiné) je velká část potřeb jedince je uspokojována uvnitř organizace.
Nakonečný (2005) dále také píše, že důležitým aspektem pracovní motivace je
očekávání výsledků činnosti. Chápe tím: 1. zda bude splněn daný úkol, 2. jaká tím bude
získána odměna, 3. jaké výdaje (námaha a čas) s tím budou spojeny. I tento autor uvádí, že
v pracovní motivaci se uplatňuje postoj k práci, neboli vztah k práci jako subjektivní
hodnotě.
Postoj je dle Řezáče „získaný hodnotící vztah člověka k objektům a jevům životního
prostředí příznačný výběrovostí a zaměřeností jednotlivých psychických procesů i
osobnosti jako celku, projevující se predispozicí k určitému jednání“ (Řezáč, 1998: 30).
Postoje nejsou tedy vrozené, jedinec je získává v průběhu života v souvislosti s výchovou a
prostředím, získává je od jiných lidí či skupin. Nakonečný (2005) píše, že Sonntag a
Schaper (1999) považují postoje za druh personálních podmínek pracovního chování a
výkonu. Citovaní autoři zdůrazňují, že pracovní spokojenost a pohotovost k identifikaci s
prací nebo s organizací hrají – coby relevantní postoje – důležitou roli ve spojení s
pracovní motivací a pracovním výkonem.
Kohoutek (2008) rozlišuje termíny „postoj“ a „vztah“. Postoj považuje za něco
kvalitativně nižšího, je to méně silný návyk jednání, vedoucí především k adaptivnímu
chování. Vztah vede spíše k bezprostředně výrazovému chování a odráží skutečné vnitřní
prožívání.
Vztah k práci je dle Kohoutka určován především těmito faktory:
•

„pracovní jistotou, že pracovník má stálé povolání, že ve své práci určitě bude moci
pokračovat, buď u téhož podniku nebo v jiném, tak dlouho jak bude chtít;

•

příležitostí k pracovnímu postupu, povýšení podnikem; vedením;

•

mzdou;

•

vnitřním charakterem práce, tvořivostí, pestrostí, odpovědností, jednoduchostí atd.;

•

bezprostředním nadřízeným;

•

společenskými aspekty pracovní činností (úroveň spolupráce, porozumění,
přátelství, hrdost na členství ve skupině apod.);

•

komunikací (informace o smyslu plánů i úkolů);

•

pracovními podmínkami (fyzikálními, pracovní dobou);
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•

požitky (dovolená, důchodové a nemocenské zabezpečení aj.);

•

možností odborného růstu“ (Kohoutek, 2008: 9-10).
Z uvedeného vyplývá, že organizace mají dostatek prostoru pro to, aby své

zaměstnance povzbuzovaly k uplatnění svých schopností a nasměrování svých sil k
úspěšnému splnění cílů organizace. Jeden přístup k motivování ovšem nebude vyhovovat
všem zaměstnancům. Stejně tak je nutno přihlížet k samotnému charakteru práce. Pokud si
jedinec vybere za své povolání ošetřovatelství, je nasnadě, že jeho výhradním motivačním
faktorem není mzda za práci. V případě psychiatrického ošetřovatelství se přidávají další
faktory, neboť práce psychiatrické sestry se od ošetřování tělesně nemocných značně liší,
jak bude podrobněji popsáno v následující kapitole.
4 Psychiatrie
Čtvrtá kapitola je kapitolou orientovanou na obor psychiatrie. Autorka v ní usiluje o
představení tohoto oboru jako takového, nabízí stručný exkurs do historie psychiatrického
ošetřovatelství, nastiňuje čtenáři současné trendy v psychiatrické péči, vymezuje pojem
akutní lůžkové psychiatrické péče a zachycuje specifika psychiatrické péče. Kapitola je
sepsána na základě několikaletých pracovních zkušeností autorky v psychiatrické péči, je
tedy kapitolou velmi praktickou, a jejím hlavním cílem je seznámit neznalého čtenáře s
oborem psychiatrie, utvořit jeho bazální představu o tom, jaké to je za zdmi „madhausu“.
Koncepce oboru psychiatrie z roku 2008 definuje psychiatrii jako „medicínský obor
zahrnující psychiatrii dospělých, dětskou a dorostovou psychiatrii, gerontopsychiatrii,
psychiatrickou adiktologii, psychiatrickou sexuologii a psychiatrickou rehabilitaci. Zabývá
se prevencí, diagnostikou, léčbou, rehabilitací a výzkumem duševních poruch“
(Psychiatrická společnost, 2008: 2).
4.1 Historie psychiatrického ošetřovatelství
Lidé trpící duševními chorobami zažívali v minulosti strastiplné osudy. V dobách
středověkých se věřilo, že duševně choří jsou nečistí, hříšní, zakotvení ve zlu, posedlí
zlými duchy nebo ďáblem. Za léčbu se považovala především náprava, korekce, izolace a
nezájem (Marková, Venglářová, Babiaková, 2006). Panovalo také přesvědčení, že duševně
nemocní musí být zkroceni, a to hladem, bitím nebo okovy [Raboch, Wenigová (eds.),
2012]. Metody izolace byly nelítostné, měly podobu vyhnání do lesa nebo vykázání na
„loď bláznů“, odkud obvykle nebylo návratu. Tehdejší léčebné metody byly kruté,
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spočívaly v tělesných trestech a donucovacích procedurách, a často končily smrtí
nemocného. Tisíce nemocných byly obviněny z čarodějnictví a upáleny na hranicích
(Marková, Venglářová, Babiaková, 2006).
V Čechách se ve středověku odehrávala veškerá ošetřovatelská péče v klášterních
nemocnicích, tzv. hospitalech, kde se i duševně nemocným dostalo velmi bazální péče.
Vznik moderní psychiatrie bývá spojován se jménem Phillipa Pinela (1745-1826),
francouzského lékaře, který na přelomu 18. a 19. století vyvedl nemocné ze žalářů. Od dob
jeho působení začali být duševně nemocní pozvolna chápáni za choré a zasluhující určitou
lékařskou a ošetřovatelskou péči. Psychiatrie však měla stále spíše represivní úlohu. Změna
zavládla až ve století dvacátém, kdy došlo k rozmachu farmakologickému. S nástupem
prvních psychofarmak přišly také první léčebné úspěchy a postupně bylo možné upouštět
od izolování nemocných od ostatní „zdravé“ společnosti (Petr, Marková a kol., 2014).
V Čechách se datuje vznik prvního ústavu pro duševně nemocné rokem 1790, kdy
byla otevřena všeobecná nemocnice v Praze. Ve stejnou dobu byl otevřen i první
samostatný ústav pro duševně choré s kapacitou 57 lůžek. Ošetřovatelé, nazývaní také
hlídači, opatrovníci nebo obsluhovači, byli nekvalifikovaní a pocházeli z nejchudších
vrstev obyvatelstva. Bydleli na pokojích přímo s nemocnými, brali velmi nízké platy,
nedostávali stravu, vycházky měli povolené zhruba jedenkrát týdně, a to pouze se
souhlasem nadřízeného. Do roku 1836 bylo dovoleno udělovat ošetřovatelům tělesné
tresty, o kterých rovněž rozhodovali nadřízení.
První náznak humánního personálního řízení ve všeobecné nemocnici předložil
suplující primář Jan Theobald Held (1770-1851). Ten považoval ošetřovatelskou péči za
důležitou a předpokládal, že lidé nevzdělaní, přivedení do nemocnice nouzí, nemohou
poskytovat kvalitní péči. Proto svou činnost zaměřil na snahu o zlepšení pracovních
podmínek, vnitřní organizace práce, zajištění stravování pro personál nemocnice aj. I po
jeho působení zůstaly však podmínky ošetřovatelů a ošetřovatelek velmi nepříznivé a
fluktuace byla ohromná.
Dalším představitelem snahy o zlepšení ošetřovatelské péče o duševně nemocné byl
docent psychiatrie a primář pražského ústavu choromyslných Joseph Gottfried Riedel
(1803-1870). Jeho pokroková myšlenka na založení školy pro ošetřovatelky však
ztroskotala na nedostatku financí.
Práva a povinnosti ošetřovatelek byly písemně ošetřeny v instrukcích vydaných na
přelomu 80. a 90. let 19. st. v Praze. Tyto instrukce obsahovaly předpoklady pro přijetí do
služby, didaktické návody jednání v konkrétních situacích i nároky zaměstnanců, jimiž
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byly bezplatné ubytování (stále přímo na pokojích pacientů), bezplatné stravování a
služební oděv (Marková, Venglářová, Babiaková, 2006).
Skutečné ošetřovatelské vzdělání bylo možné poprvé možné získat v 1874 na
ošetřovatelské škole v Praze. Škola byla založena z iniciativy Ženského výrobního spolku,
fungovala ale jen sedm let (Kutnohorská, 2010).
Na konci 19. století bylo společenské postavení ošetřovatelek stále špatné. Pracovní
doba byla stanovena dle potřeby, tedy byla prakticky neomezená. Pro zanedbání svých
povinností byly ošetřovatelky trestány peněžitými pokutami, zákazem vycházek nebo
propuštěním. Vycházky stanovoval a povoloval lékař (Kutnohorská, 2010).
Na začátku 20. století byli stále přijímáni zaměstnanci nekvalifikovaní, zaškolovaní
přímo v praxi. Pro potřeby doškolování ošetřovatelů a ošetřovatelek vydal v roce 1908 dr.
Jan Hraše první učebnici s názvem Ošetřování choromyslných (Marková, Venglářová,
Babiaková, 2006). Mezi lety 1860 a 1920 došlo k vybudování několik léčeben pro duševně
choré. Obvykle se jednalo o velké areály stojící stranou od velkých měst a většina z nich
plní svou funkci dodnes (Petr, Marková a kol., 2014).
Ošetřovatelské vzdělávání prošlo ve 20. století mnoha změnami v přímé návaznosti
na bouřlivé události, jež toto století charakterizují. V psychiatrii došlo ve 20. století k plné
medicinizaci, lidstvo poznalo mnohé o funkci mozku a příčinách patologických stavů,
dokázalo vyvinou cílená psychofarmaka a objevit další biologické prostředky ovlivňující
lidskou psychiku [Raboch, Wenigová (eds.), 2012].
Přestože psychiatrie je dnes zcela uznaným medicínským oborem, který se postupně
dočkává svého přijetí a odtabuizování, její krutá historie zanechala silné předsudky, které
se nesnadno odbourávají. Stejně tak pozorujeme v současnosti i přetrvávající koncept
vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi lékařským a ošetřovatelským personálem.
4.2 Současné trendy v psychiatrii
Ne náhodou se studentům na první hodině psychiatrie říká, že aktuální stav
psychiatrie odráží aktuální stav celé společnosti. Toto tvrzení může platit pro otázky etické,
tzn. jak se společnost chová k duševně nemocným, jak k nim přistupuje a jakou péči jim je
ochotna poskytnout, ale také pro otázky spojené s příčinami duševních poruch, jejich
léčbou a prevencí.
Podle Světové zdravotnické organizace (dále také WHO nebo World Health
Organization) jsou determinanty psychického zdraví trojí:
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1. Individuální charakteristiky – souvisejí s vrozenou i získanou schopností
zpracovávat své myšlenky a pocity a ovládat je v každodenním životě (tzv. emoční
inteligence),

stejně

jako

schopnost

zvládat

bytí

v

sociálním

prostředí

prostřednictvím zapojení se do sociálních aktivit, přijímání zodpovědnosti a
respektování druhých (tzv. sociální inteligence). Roli hrají také genetické a
biologické faktory.
2. Sociální a ekonomické podmínky – schopnost jedince rozvíjet se a prospívat je
hluboce ovlivněna probíhajícími sociálními vlivy, jako jsou poměry v rodině,
vztahy s přáteli a kolegy, pracovní prostředí a komunitní podpora, ale také socioekonomickými vlivy, ve kterých se jedinec nachází, např. schopnost finančně
zabezpečit sebe a svou rodinu.
3. Vlivy prostředí – širší sociokulturní a geopolitické prostředí zahrnující přístup k
základním statkům a službám, vystavení převládajícím kulturním hodnotám a
postojům, ale také sociální a ekonomické přístupy tvořené na národní úrovni
(WHO, 2012).
Uvedené vlivy vzájemně interagují a můžou ovlivňovat stav psychického zdraví
pozitivním nebo negativním způsobem.
Dle WHO trpí čtvrtina až třetina populace každý rok duševní poruchou. Nejčastěji se
jedná o depresivní a úzkostné stavy. Jen asi 50 procentům těchto nemocných se dostává
profesionální péče (WHO, s.d.).
Psychiatricky nemocných stále přibývá. Podle Ústavu zdravotnických informací a
statistiky ČR došlo v roce 2015 k 8 procentnímu nárůstu počtu psychiatrických pacientů
oproti roku 2013 (Ústav, 2016). Nejčastěji jsou nemocní v psychiatrických ordinacích
ošetřováni pro neurotické poruchy (40 % z celkového počtu ošetřených), k hospitalizacím
dochází nejčastěji pro poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním
psychoaktivních látek, a to více než 25 % z celkového počtu hospitalizací (Ústav, 2016). V
souvislosti se stárnutím populace se zvyšuje prevalence demence, a to o 5 % u nemocných
nad 65 let a o 20 % u nemocných nad 80 let (WHO, s.d.).
V České republice je rozvoj oboru psychiatrie oproti jiným zemím Evropské unie
opožděn a zanedbán. Toto bezpochyby souvisí se skutečností, že podíl finančních
prostředků vyčleněný ze zdravotnictví na psychiatrickou péči je pouze 2,91 %, oproti 5-10
% většiny ostatních členských zemí (Winkler et al., 2013).
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Z roku 2013 pochází dokument Světové zdravotnické organizace, tzv. Evropský
akční plán duševního zdraví. Tento dokument stanovuje 7 cílů, jež mají být priorizovány
podle základních potřeb a podmínek národních, regionálních a lokálních. Tyto cíle jsou:
•

každý má rovnou příležitost k zachování duševního zdraví;

•

duševně nemocní jsou občané, jejichž práva jsou plně doceněna, chráněna a
podporována;

•

psychiatrická péče je dostupná a dosažitelná v rámci komunity;

•

lidé mají nárok na respektující, bezpečnou a efektivní péči;

•

zdravotnický systém poskytuje dobrou péči na somatické i duševní úrovni;

•

sektor psychiatrické péče spolupracuje s dalšími sektory;

•

politika a praxe psychiatrické péče je založena na správných informacích a
znalostech (WHO, 2013).
Z dokumentů Světové zdravotnické organizace obvykle vycházejí strategické

dokumenty národního významu. Z roku 2002 pochází program Zdraví 21 vycházející z
deklarace členských států Světové zdravotnické organizace, který si klade za jeden z cílů
zlepšit duševní zdraví, konkrétněji „do roku 2020 zlepšit podmínky pro psychosociální
pohodu lidí a pro lidi s duševními poruchami zajistit dostupnost komplexních služeb“
(Zdraví 21, 2002: 31). Tento cíl dokument rozpracovává do dvou dílčích úkolů, kterými
jsou:
•

podstatně omezit výskyt a nežádoucí zdravotní důsledky duševních poruch a posílit
schopnost vyrovnávat se se stresujícími životními okamžiky;

•

snížit počet sebevražd alespoň o jednu třetinu.
Cílů má být dosaženo vytvořením programu komplexní péče o duševní zdraví včetně

transformace stávající péče; zajištěním racionálního využívání stávajících finančních
zdrojů; vytvořením standardů diagnostických a terapeutických postupů se zohledněním
lidských práv; transformací systému přesunem většiny akutní psychiatrické péče z
psychiatrických léčeben do psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic, domácí péče
a systému krizových center;

zkvalitněním a restrukturalizací lůžek následné péče v

psychiatrických léčebnách; zlepšením návaznosti péče v léčebnách na komunitní péči;
zapojením služeb komunitní a primární péče do prevence a do péče o duševní zdraví;
začleněním nových přístupů a forem péče o duševně nemocné do systémů vzdělávání;
zaškolením lékařů primární péče v oblasti prevence a péče o duševní zdraví; rozšířením
sítě krizových center, linek důvěry a psychiatrických oddělení nemocnic, vybudováním sítě
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protialkoholních poraden, zlepšením dostupnosti inovativních psychofarmak; snížením
stigmatu duševně nemocných a odstraněním jejich diskriminace; znovuzavedením
evidence sebevražedných pokusů (Zdraví 21, 2002).
Dokument Zdraví 21 předpokládá meziresortní spolupráci a zapojení mnoha
zainteresovaných subjektů nejen z řad státní správy.
O 12 let později vznikl dokument Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí a jeho akční plán č. 3 týkající se duševního zdraví vycházející ze
strategického rámce Health 2020, který vydala WHO v roce 2012. Tento program je
rámcovým souhrnem pro rozvoj veřejného zdraví, svým obsahem navazuje na program
Zdraví 21 a zároveň jej aktualizuje. V oblasti duševního zdraví znovu zdůrazňuje nutnost
transformace psychiatrické péče a jejího financování, pokračuje ve snaze o přesun akutní
péče z léčeben do psychiatrických oddělení, domácí péče a krizových center. Poukazuje
také na skutečnost, že v minulých letech se nepodařilo změnit strukturu psychiatrické péče
a jejího financování tak, jak si předsevzal program Zdraví 21 (Ministerstvo, 2014).
Dalším významným projektem na státní úrovni je Strategie reformy psychiatrické
péče schválená v roce 2013. Tento dokument je prvním strategickým dokumentem s velmi
komplexní skladbou spolutvůrců, kteří pocházejí z řad odborných, správních, politických i
uživatelských (Harmonogram, s.d.).
Zmíněné dokumenty národního charakteru se navzájem prolínají a doplňují, jejich
základní myšlenky jsou však totožné. Jsou jimi především:
zvýšení kvality života duševně nemocných osob prostřednictvím primární,

•

sekundární a terciární prevence;
•

systematické vybudování sítě komunitní péče;

•

rozvoj akutních oddělení psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích;

•

destigmatizační a edukativní aktivity (Ministerstvo, 2015).
Dle Winklera a kol. „musí reforma systému péče o duševní zdraví stavět na

principech etiky, evidence a zkušenosti“ (Winkler a kol., 2013: 15). Deinstitucionalizace a
přesun péče do komunity se dle stejných autorů opírá o respekt k lidských právům.
Rozvoj komunitní péče má být realizován prostřednictvím vybudování sítě tzv.
Center

duševního

zdraví,

která

„jsou

založena

na

komunitním,

terénním

a

multidisciplinárním týmu zdravotně-sociálních pracovníků, kteří poskytují zdravotněsociální intervence duševně nemocným v jejich přirozeném prostředí“ (Harmonogram, s.d.:
2). Současné trendy v psychiatrii budou tedy patrně vyžadovat změny ve vzdělávání
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nelékařských zdravotnických pracovníků, neboť s posunem péče z ústavů do komunit se
budou

objevovat

otázky

spojené

se znalostmi,

dovednostmi

a kompetencemi

zdravotnických pracovníků v komunitní péči.
4.3 Akutní lůžková psychiatrická péče
Koncepce psychiatrie z roku 2008 definuje akutní lůžkovou psychiatrickou péči jako
takovou péči, „která je poskytovaná bezprostředně po vzniku či zhoršení psychické
poruchy vyžadující hospitalizaci osob, které o tuto péči požádají, nebo psychiatrickou péči
odmítají, ale v důsledku duševní poruchy ohrožují sebe nebo své okolí“ (Koncepce, 2008:
4). Akutní lůžková psychiatrická péče je poskytována na psychiatrických odděleních
všeobecných nemocnic nebo v psychiatrických nemocnicích a tvoří asi 30 % celkové
lůžkové kapacity (Koncepce, 2008).
Akutní lůžková psychiatrická péče je určena pro nemocné akutně těžce psychicky
alterované, včetně nemocných s fyzickými komplikacemi. Nemocní jsou přijímáni pro
amentní a deliriózní stavy (kvalitativní poruchy vědomí), akutní psychózy, stavy po
sebevražedných pokusech, reaktivní stavy po zátěžových situacích (Moravcová, 2000).
Obecně, dle věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále také MZ ČR)
č. 5/2016, je akutní psychiatrická péče „poskytována nepřetržitě osobám, u kterých došlo k
potřebě hospitalizace na lůžkovém oddělení na podkladě vzniku či zhoršení duševní
choroby ze všech diagnostických okruhů platné Mezinárodní klasifikace nemocí a jejichž
somatický stav je natolik kompenzován, že nevyžaduje akutní péči na oddělení jiné
odbornosti“

(Věstník,

2016:

52).

Stejný

předpis

vylučuje

akutní

intoxikace

psychoaktivními látkami včetně alkoholu a abstinenčního syndromu s deliriem z indikací
pro příjem na lůžka akutní psychiatrické péče. V praxi ovšem takové vyloučení mnohdy
není možné, neboť právě tito pacienti jsou na jiná oddělení prakticky neumístitelní.
Zmíněný věstník MZ ČR dále rozpracovává požadovanou dostupnost akutní psychiatrické
péče, sjednává minimální rozsah zajišťovaných služeb, stanovuje personální, materiálnětechnická a organizační kritéria jednotky akutní psychiatrické péče. Dokument v rámci
pojmu akutní psychiatrická péče rozeznává mezi péčí standardní a intenzívní. Kritéria
rozlišení těchto dvou stupňů péče však neposkytuje.
4.4 Specifika psychiatrické péče
Péče o psychiatricky nemocné má svá specifika. Je to práce založená na
schopnostech naslouchání, porozumění, empatie, trpělivosti, komunikace, jakož i na
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odborných znalostech. Charakter práce je velmi odlišný oproti ošetřování somaticky
nemocných. Značnou roli v ošetřování duševně nemocných hraje osobnost pečujícího.
Ošetřující osoba musí zvládat náročné situace, které mnohdy bezprostředně ohrožují ji
samou, a přitom postupovat s respektem, citlivě, empaticky a nanejvýš individuálně ke
každému z klientů (Marková, Venglářová, Babiaková, 2006). Emocionální požadavky
psychiatrického ošetřovatelství, coby téma pro sestry velmi důležité, popisují ve své studii
Jackson a Morrissette (2014). Dle těchto autorů mají sestry potíže podílet se na takových
aspektech léčby, které odporují jejich hodnotám. Stejně tak zdůrazňují schopnost sester
oddělovat práci od jejich osobních životů a zmiňují význam zapojení humoru do péče o
nemocné.
Zaměstnanci v psychiatrických zařízeních jsou dle Honzáka (2009) jedni z
nejohroženějších syndromem vyhoření, který pramení z dlouhodobých nadměrných
psychických a emocionálních nároků.
Pro potřeby diplomové práce uvádím v dalším textu několik specifik psychiatrické
péče. Slouží k hlubšímu porozumění charakteru práce s duševně nemocnými, a to
především pro čtenáře, kteří nemají praktické zkušenosti z tohoto oboru.
4.4.1 Chronicita
Většina psychiatrických chorob se vyznačuje svým chronickým průběhem, což pro
personál psychiatrických zařízení znamená setkávání se se stejnými klienty opakovaně a
dlouhodobě, přičemž přínos péče není mnohdy příliš patrný. Tato skutečnost může být pro
personál psychiatrických zařízení silně demotivujícím faktorem. Ohroženy jsou především
potřeby prospěšnosti a smysluplnosti práce. Nejsou výjimkou situace, kdy je na oddělení
akutně přijímán nemocný, který byl před několika hodinami propuštěn v uspokojivém,
kompenzovaném stavu. Tento jev je typický především pro nemocné s určitým typem
závislosti, ale i pro jiné druhy psychiatrických poruch, např. schizofrenie, bipolární
afektivní poruchy a další.
Beer,

Stephen

a

Paton

(2005)

popisují

typického

pacienta

opakovaně

hospitalizovaného na akutním psychiatrickém oddělení a navrhují pro něj označení
„pacient s komplexním systémem potřeb“. Takový pacient je hospitalizovaný opakovaně a
dlouhodobě, obvykle má diagnostikovánu jednu z forem schizofrenie nebo bipolární
poruchy, spolu s dalším závažným problémem, kterým může být např. přidružené
psychické onemocnění, tělesné onemocnění, abúzus návykových látek, problémy v sociální
oblasti, bezdomovectví apod. Tito nemocní jsou obvykle farmakorezistentní, sociálně
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izolovaní, nezaměstnatelní, mají slabou rodinnou podporu a chatrné tělesné zdraví. Mívají
problémy v chování, jsou asociální a často přechází do agrese. Nejsou motivovaní k léčbě a
často ji porušují, k čemuž přispívá i fakt, že nemají nikoho, kdo by na ně dohlížel. Pokud
léky berou, často trpí nežádoucími účinky, což je další důvod k lékové non-compliance3.
Nemají náhled na své onemocnění, mají zvýšené sebevědomí, jsou podezřívaví až
paranoidní a bývají také úzkostní. Situaci významně zhoršuje alkohol a návykové látky, ke
kterým mívají velmi pozitivní vztah. Jsou to pacienti prakticky neumístitelní na jiné
oddělení než akutní psychiatrické, a to právě pro svou pohotovost k násilnému chování
(Beer, Stephen, Paton, 2005).
Zmínění autoři bezesporu čerpali z každodenní praxe, neboť s takovýmito
nemocnými se v akutní psychiatrii setkáváme skutečně denně. Práce s nimi je náročná,
jelikož bývají ke zdravotníkům hostilní, agresivní, péči odmítají, často jsou hospitalizováni
proti svému souhlasu, podvádějí při užívání medikace, nedodržují léčebný režim a
přesvědčují ostatní nemocné ke vzpourám a nespolupráci. Zdravotníci nejsou odměněni
pocitem prospěšnosti a smysluplnosti práce, ba naopak dostávají negativní zpětnou vazbu
od příjemců péče.
Pro opakované a dlouhodobé hospitalizace existuje také zvýšené riziko navazování
určitých neprofesionálních vztahů mezi personálem a pacienty. Často jsou to sami pacienti,
kteří překračují pomyslné hranice vztahu zdravotník – pacient, považují sami sebe za jisté
„štamgasty“ s náležitými privilegii a chovají se k personálu familiérně. Je naprosto
nezbytné, aby zdravotnický personál na takové chování nepřistoupil, naopak nemocné od
něho odkláněl a usměrňoval vzájemný vztah do profesionálních kolejí.
4.4.2 Etika a stigma
Etika je dle Kutnohorské „vědecká disciplína, jejímž objektem je mravnost“
(Kutnohorská, 2007: 11). Je to tedy věda o morálce. Morálka je dle stejné autorky
představována „systémem pravidel a norem, které určují chování a jednání lidí“
(Kutnohorská, 2007: 11). V psychiatrii se otázky etiky a morálky objevují v každodenní
praxi. Jako příklad můžeme použít vnímání hranic normálnosti a prospěšnosti: Co je již
považováno za nenormální? Co je pro nemocného ještě prospěšné? Jak zachovat
pacientovu důstojnost? Je nutné omezit právní způsobilost nemocného? Je nutné omezit
nemocného fyzicky? Jde tedy především o etické aspekty omezování práv a svobod
3 Léková non-comliance vyjadřuje nespolupráci nemocného v užívání farmakologických přípravků,
nejčastěji formou úplného vysazení nebo úpravy dávek medikamentů.
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duševně nemocných. Téma hospitalizace proti souhlasu nemocného a omezení nemocného
rozvádím (spíše v praktické rovině) v podkapitole 4.4.3. Zde bych ale ráda upozornila na
skutečnost, že nejen příjemci péče, ale i její poskytovatelé – tedy zdravotničtí pracovníci –
narážejí ve své práci na morální dilemata. Kutnohorská (2007) uvádí pět základních
etických principů v ošetřovatelství, které by mohly sestrám pomoci s řešením morálních
problémů. Jsou jimi: autonomie (pacientova možnost volby určovat své chování a jednání
podle osobních hodnot a přesvědčení), prospěšnost (povinnost podnikat takové kroky, které
prospívají

pacientovi),

důvěryhodnost

(důvěryhodný

vztah

mezi

pacientem

a

poskytovatelem péče), spravedlnost (rovné jednání a zacházení) a pravdomluvnost (říkat
druhým pravdu a neklamat je). V psychiatrické praxi se ale tyto principy zdají být do
značné míry omezeny. Pacientova autonomie musí být mnohdy omezena pro jeho
nedostatečný náhled na onemocnění. Prospěšnost péče nemocní často nevidí vůbec, ba
naopak se péči aktivně brání. Vybudovat si důvěryhodný vztah s nemocným trpícím např.
poruchou vnímání může být náročné a nestálé. Pro psychiatrickou sestru, která je sama
matkou může být velmi náročné pečovat o ženu s laktační psychózou, která je odtržena od
svého dítěte a domáhá se svých (v danou chvíli omezených) práv všemi prostředky. Pro
ošetřující personál obecně může být těžké pečovat spravedlivě a s respektem o nemocné se
závislostí nebo sexuální deviací, zvláště, pokud tito nemocní mají v anamnéze agresi nebo
přímo trestný čin. U personálu psychiatrických zařízení jsou z tohoto pohledu ohroženy
především potřeby „být dobrým člověkem“, „neškodit“, „konat dobro pro ostatní“, „dělat
svou práci ku prospěchu ostatních“.
S etikou v psychiatrii se pojí také stigma. Dle Ociskové a Praška chápe Goffman
stigma jako „označení pro situaci, kdy je člověk vyloučen z plného přijetí společností, tzv.
normální většinou“ (Goffman, 1963 in Ocisková, Praško, 2015: 21). Stigmatizace
psychiatrie má historický základ spojený s předsudky, že psychiatrie není lékařských
oborem v pravém slova smyslu a k léčbě se využívají šarlatánské léčebné metody (Kusá,
Onderka, 2006). Dle WHO téměř 9 z 10 duševně nemocných říká, že se setkali stigmatem
a diskriminací a pro více než 7 z 10 to byl důvod, proč raději některé věci nedělat (WHO,
s.d.). Psychiatrie jako taková je tedy i v dnešní době zatížena významnými stigmaty, a to
nejen na straně nemocných, ale také na straně pečujících. Negativní dopad stigmatizace
působí dle Kusé a Onderky (2006) i na psychiatrické ošetřovatelství. Sestry pracující v
psychiatrii jsou považované za méně odborně zdatné a méně schopné než sestry z jiných
oborů. Bývají označovány za pomalé, nezvládající běžné ošetřovatelské techniky a postupy
(Kusá, Onderka, 2006). Zaměstnanci psychiatrické péče mohou být dle Honzáka (2006)
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ostatními zdravotníky až izolováni a ostrakizováni. V tomto smyslu hrozí nenaplnění
potřeb uznání, respektu a ocenění.
4.4.3 Ohrožení, násilí, hospitalizace proti souhlasu nemocného
V psychiatrické péči se často setkáváme s násilným chováním ze strany klientů.
Jedná se jak o násilí fyzické, tak i psychické a emocionální. Psychiatrické sestry jsou ze
všech ošetřovatelských profesí nejvíce ohroženy násilným chováním ze strany klientů
(Stevenson et al., 2015). Problematika násilí je dle kanadské studie významně ovlivněna
dvěma genderovými fenomény. 1. Ošetřovatelé – muži – se těší u nemocných větší
autority, a proto také čelí méně odporu. 2. Mužského ošetřovatelského personálu ubývá,
pročež sestry – ženy – musí nyní zvládat hrozby agrese i agresivní stavy samy (Jackson,
Morrissette, 2014).
V psychiatrické akutní péči je prakticky na denním pořádku téma hospitalizace proti
souhlasu nemocného. Nemocní často nemají na duševní poruchu a své chování kritický
náhled. K hospitalizaci proti souhlasu nemocného se přistupuje v případě, že nemocný je
ve stavu, kterým přímo ohrožuje sebe nebo své okolí. Nebezpečí musí být zjevné a
aktuální. Navrhovatelem hospitalizace proti souhlasu nemocného je ošetřující nebo službu
konající lékař, rozhodnutí o hospitalizaci proti souhlasu nemocného je v soudní pravomoci.
S hospitalizací proti souhlasu nemocného se obvykle pojí náročné situace. Nemocní se –
celkem přirozeně – nechtějí smířit s tím, že nemohou odejít, a svých práv se mnohdy
domáhají agresí, ať už slovní nebo fyzickou. Poměrně často je nutné přistoupit k fyzickému
nebo farmakologickému omezení nemocného. Fyzickým omezením se v našich
podmínkách rozumí především použití terapeutické izolace a omezení v lůžku za pomoci
popruhů. Samotnému omezení vždy musí předcházet vyjednávání s nemocným. Cílem
tohoto vyjednávání je dohoda s nemocným o dalším postupu, nejlépe tak, aby k
samotnému omezení nemuselo vůbec dojít. Vyjednávání bývá emocionálně velmi náročné
a klade velké nároky na komunikační schopnosti personálu.
Bezpečí, coby jedna ze základních lidských potřeb, je tedy pro zaměstnance
psychiatrických zařízení značně ohrožena. Jedinec, který se necítí ve své práci bezpečně,
bude jen těžko pracovat s maximálním úsilím a nasazením. Úkolem vedení organizací by
mělo být zajistit taková stavebně-technická, materiální a personální opatření, jež by
poskytla zaměstnancům i klientům co možná největší bezpečnost.

27

4.4.4 Substituce oborů
Jak bylo psáno výše, psychiatrie jako obor v sobě zahrnuje psychiatrii dospělých,
dětskou

a

dorostovou

psychiatrii,

gerontopsychiatrii,

psychiatrickou

adiktologii,

psychiatrickou sexuologii a psychiatrickou rehabilitaci (Psychiatrická společnost, 2008). V
praxi je patrná snaha o organizační rozdělení jednotlivých podoborů (např. samostatné
adiktologické pracoviště, gerontopsychiatrické pracoviště atp.), neboť nároky na péči o
jednotlivé skupiny pacientů se značně liší a je tedy nutno poskytování péče v rámci
možností strukturovat.
Akutní psychiatrická péče je poskytována na odděleních, které jsou součástí
všeobecných nemocnic nebo psychiatrických nemocnic (dříve psychiatrických léčeben).
Právě v akutní psychiatrické péči se v praxi často setkáváme s přijímáním pacientů, kteří
jsou těžko umístitelní na jiná oddělení, ačkoliv by z povahy jejich potíží na tato
onemocnění spadali. Jsou to především pacienti akutně intoxikovaní návykovými látkami
či alkoholem, s nimiž je velmi obtížná spolupráce, často jsou hospitalizovaní proti svému
souhlasu, snadno přecházejí do agrese a pro práci s nimi je bezpodmínečně nutné dobré
materiální a dostatečné personální vybavení. Dále se jedná o pacienty s akutním
somatickým onemocněním a přidruženými psychiatrickými symptomy, kteří jsou na
běžném somatickém lůžku nezvladatelní, ale na akutním psychiatrickém lůžku schází
materiální vybavení a znalosti a zkušenosti zaměstnanců. V neposlední řadě jsou to
(zejména v zimních měsících) klienti, kteří využívají zdravotnická zařízení pro zajištění
noclehu a stravy, často infikovaní parazity, zcela nemotivovaní k jakékoliv podpoře ke
změně. Na tyto typy pacientů nejsou psychiatrická akutní lůžková oddělení vybavená a
vznikají situace, které je personál těchto zařízení nucen okamžitě řešit, často značně
improvizovat a potýkat se s problémy, které s sebou přijímání takový klientů nese.
4.4.5 Vztahy a komunikace
Podstatnou složkou povolání ošetřujícího personálu je vztah s klientem. Tento vztah
se v průběhu minulých desetiletí velmi proměnil. Od klasicky medicínského nadřazeného
modelu, kdy byl nemocný považován za pouhého pasivního příjemce péče s izolovanými
problémy, se nyní na nemocné nahlíží partnersky a celostně – holisticky, a snahou
zdravotníků je uspokojovat potřeby nemocných v biologických, duševních i sociálních
rovinách.
Naprostým základem psychiatrické péče je dobře zvládnutá komunikace. V
psychiatrii – více než v jiných medicínských oborech – je nezbytné ovládat efektivní
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komunikační techniky a disponovat notnou dávkou sociální inteligence. Duševně nemocní
mívají sníženou schopnost efektivně komunikovat, mohou trpět poruchami vědomí,
vnímání, pozornosti, paměti, intelektu a dalšími symptomy. Personál musí takové
skutečnosti znát či předpokládat a podle toho s nemocnými komunikovat. Hlavními
zásadami je mluvit jasně a výstižně, vyvarovat se ironie a vícevýznamových obratů. Často
je nutné informace mnohokrát opakovat. Komunikace má i svou významnou neverbální
složku, do které řadíme postoj, gesta, mimiku, pohledy, úpravu zevnějšku. To vše je při
komunikaci s duševně nemocnými nanejvýš důležité, neboť duševně nemocní bývají k
těmto projevů velmi vnímaví.
Komunikace s duševně nemocnými může být pro zdravotnické pracovníky mnohdy
značně vyčerpávající, neboť nejsou výjimkou situace, kdy nemocní doslova celé dny
klepou na dveře pracovny sester a své otázky kladou opakovaně, aniž by příliš dbali
odpovědí, které jsou jim poskytovány. Pro psychiatrické zdravotnické pracovníky ve
službě prakticky neexistuje být alespoň chvilku nekontaktován/a.
U některých nemocných se setkáváme s hostilním chováním vůči personálu. V
takových případech může být obtížné zachovávat pravidla společenského chování a
profesionální komunikace, ale i zde je to nutné.
Ošetřovatelský personál v psychiatrické péči komunikuje nutně nejen s nemocnými,
ale také s jejich rodinami. Často je to v emočně vypjatých momentech, kdy příbuzní
přicházejí za pacientem, jehož psychický stav je alterován. Dochází k situacím, kdy se
rodina u personálu domáhá dočasně omezených práv pacienta, nebo se naopak na
nemocného zlobí pro to, co před přijetím v domácím prostředí napáchal, a na oddělení se s
ním hádá a zdůrazňuje nutnost pobytu „v blázinci“. Přestože zapojení blízkých nemocného
do komplexní ošetřovatelské péče je žádoucí, sestry mohou vnímat připomínky a
požadavky rodin nemocných jako frustrující a kontakt s nimi jako únavný (Jackson,
Morrissette, 2014).
Důležitým faktorem pro spokojenost personálu obecně jsou vztahy na pracovišti
(Nakonečný, 2005). V prostředí nemocniční péče jsou zejména zmiňovány vztahy mezi
ošetřovatelským personálem vzájemně a ošetřovatelským personálem a lékaři. Sestry si
velmi cení dobré spolupráce s lékaři a je pro ně důležité mít s nimi dobré vztahy
(Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty, Nutbeam, 2009). Pozitivní závěry přinášejí Bártlová a
Trešlová (2010), které v rámci rozsáhlé kvalitativně-kvantitativní studie, jíž se – coby
respondentů – zúčastnilo 575 českých všeobecných sester, zjistily, že sestry hodnotí vztahy
s lékaři jako pozitivní. Většina zúčastněných sester uvádí vztahy s lékaři jako důležitý
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faktor spokojenosti v práci, zejména si cení uznání za svou práci ze strany lékaře, vnímání
sestry jako rovnocenného partnera, konzultace lékaře se sestrou stran plánované péče a
postavení se za sestry lékařem v případě konfliktu s pacientem či jeho rodinou. Klima na
pracovišti se ovšem dle Špirudové (2015) oproti minulosti změnilo. Vztahy mezi sestrami
navzájem jsou dnes podle stejné autorky více vyhrocené ve smyslu rivality, jsou více
dynamické, individualistické. V prostředí akutní psychiatrické péče jsou vztahy ovlivněny
vyšším počtem mužského ošetřovatelského personálu, dle zkušeností autorky této
diplomové práce jsou tedy méně protkané osobními záležitostmi, intrikami a pomluvami,
což jsou jevy typické především pro ryze ženské kolektivy.
4.4.6 Režim psychiatrického oddělení
Nedílnou součástí terapie duševních poruch je i tzv. režimová léčba. Ta vychází z
potřeby vštípit duševně nemocným základní principy denního a nočního režimu. Pacienti
často přicházejí na oddělení zcela dezorientovaní a/nebo vlivem svého onemocnění
neschopní dodržovat byť i jen základní režim dne. Není výjimkou, že mají zcela
převrácený režim spánek – bdění. Smyslem režimové léčby je vštípit nemocným jakési
základní schema principů, jež by jim umožnilo lépe se orientovat v realitě, dodržovat
základní stravovací a hygienické návyky, nastartovat vhodný režim spánku a bdění a
zvládat každodenní „provoz“. Pacienti se režimovými opatřeními také učí odpovědnosti a
pracovním návykům.
Součástí režimové léčby je tzv. režim oddělení, s nímž by měl být každý přijímaný
pacient dobře seznámen. Toto seznámení bývá součástí přijímacího procesu, který s
nemocným obvykle prochází sestra. V rámci režimu oddělení jsou pevně stanoveny časy
jednotlivých činností, např. budíček pacientů, snídaně, podávání léků, skupinová terapie,
pracovní terapie atd. Pokud se jedná o uzavřené oddělení, bývá pevně stanovena i doba
vycházek.
Na některých odděleních jsou pacienti k dodržování režimu oddělení motivováni
metodou bodového hodnocení, jež jim po obdržení daného počtu kladných bodů umožní
určité benefity v podobě prodloužené vycházky apod. Tento bodový systém je typický
především pro oddělení léčby závislostí.
Pro ošetřovatelský personál znamená takový režim řadu dalších povinností. Mnohé
jsou zdánlivé maličkosti, např. v podobě funkce „vrátného“ (odemykání a zamykání dveří
uzavřeného oddělení), které ale zabírají v konečném důsledku mnoho času a nutí personál
být extrémně pohotový a flexibilní. Dalším nárokem je nutnost spravedlivě „provázet“
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nemocné režimem oddělení, motivovat k jeho dodržování a také nemocné fyzicky v
aktivitách doprovázet. To vše jsou činnosti kladoucí na personál nemalé nároky v oblasti
time managementu, flexibility, psychoterapeutických dovedností i vlastní zodpovědnosti a
kreativity.
4.4.7 Náplň práce sestry na akutním psychiatrickém oddělení
K předchozí podkapitole se váže téma náplně práce sester na akutním psychiatrickém
oddělení. Kromě zajišťování režimu oddělení musí totiž tito zaměstnanci vykonávat řadu
dalších povinností. Předně sestra na akutním psychiatrickém oddělení musí mít absolutní
přehled o tom, co se na oddělení děje. Je třeba znát skladbu pacientů a mít přehled o tom, v
jaké stavu se tito nemocní nacházejí. Přitom v psychiatrii se musí počítat s tím, že stav
nemocných se může měnit v řádu hodin nebo minut. Je tedy dobrým návykem sestry jít
všechny nemocné při příchodu do služby pozdravit, krátce s nimi pohovořit a přitom
vysledovat, v jakém stavu se ten který nemocný nachází. Při této obchůzce si sestra může
zhodnotit i stav pokojů a celého oddělení. Pokud sestra přichází do služby denní, je možné
dopomoci nemocným s úpravou lůžek, větráním pokojů atp. I během dne je ale nutné
neustále sledovat dění na oddělení a zaznamenávat u jednotlivých pacientů pravidelně
jejich stav, náladu, denní aktivitu, případně míru úzkosti, neklidu či jiných symptomů.
Časový interval záznamů závisí na typu a zvyklostech pracoviště a na konkrétních
požadavcích lékaře – může to být (obvykle u neklidných nemocných) co 10 minut, ale také
např. 3x denně u nemocných, jejichž stav je stabilizován. V pozorování pomáhá na
některých pracovištích sestrám kamerový systém, nejlépe s nočním viděním.
Sestra na akutním psychiatrickém oddělení musí také sledovat osobní věci
nemocných. A to hned z několika důvodů: 1. Nemocní mohou být zmatení a nevědí, které
věci jim patří nebo je bezúčelně přemísťují. 2. Nemocní mají tendence mezi sebou
všemožně obchodovat, většinou zcela neadekvátně, nejsou výjimkou situace, kdy směňují
tabák za dekrety k bytu apod. 3. Nemocní přinášejí z vycházek předměty, které mohou být
nebezpečné a jsou tedy obvykle určeny k tomu, aby se skladovaly u personálu. Jedná se
především o předměty ostré (nůžky, žiletky, nože), ale dále také léky, alkohol, některé
druhy kosmetiky a další. 4. Čas od času dochází na oddělení ke ztrátám nebo odcizení věcí,
proto se nemocným doporučuje skladovat hodnotné předměty, osobní doklady a peníze u
personálu.
Další oblastí, kterou musí ošetřovatelský personál bezpodmínečně sledovat, jsou
fyziologické potřeby nemocných. Velmi důležité je sledovat stravu, neboť duševně
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nemocní mohou jídlo odmítat, obvykle z psychotických důvodů (např. pro představu, že je
jídlo otrávené), nebo nedodržovat dietní režim (problémy nastávají např. u porušení
bezlepkové diety). Ošetřovatelský personál musí věnovat pozornost také dostatečné
hydrataci nemocných, zvláště u nemocných zmatených je nutné pitný režim neustále
připomínat a dohlížet na jeho dodržování. Ošetřovatelský personál musí dbát také na
hygienu nemocných. Duševně nemocní totiž hygienu často zanedbávají, nejsou motivovaní
se pravidelně mýt, převlékat, často se setkáváme s parazitózami, které je třeba včas odhalit
a léčit.
Velkým tématem je pro sestry na psychiatrii spánek nemocných. Duševně nemocní
trpí často poruchami spánku, které se v rámci léčby na psychiatrickém oddělení snažíme
korigovat. Proto je nezbytné spánek sledovat, zaznamenávat, odhalovat a eliminovat
příčiny nespavosti a v neposlední řadě učit nemocné řádné spánkové hygieně.
I při podávání léků musí být sestra na psychiatrii velmi ostražitá. Podávání léků
probíhá obvykle v místnosti k tomu určené, nemocní si chodí pro léky jednotlivě a musí
podané léky užít před sestrou tak, aby bylo jisté, že nemocný léky skutečně spolkl. V
opačném případě totiž hrozí hromadění vydaných léků a následné užití najednou v
sebevražedném pokusu nebo též směňování léků mezi jednotlivými nemocnými apod.
Sestra sleduje a zaznamenává i tzv. lékovou compliance, tedy spolupráci v užívání léků,
která je mimořádně důležitá pro nastavení vhodné lékové formy a prevenci recidiv daného
onemocnění. Sestra na psychiatrii musí mít dostatečné znalosti psychofarmakologické a
farmakodynamické s důrazem na schopnost rozeznávat nežádoucí účinky léků.
Sestry na psychiatrickém oddělení provázejí nemocné terapeutickými aktivitami
(podrobněji kapitola 4.4.6), dle zvyklostí oddělení vedou komunity, tedy každodenní
setkání personálu a nemocných za účelem spoluúčasti pacientů na řízení oddělení,
plánovaných aktivitách a léčbě (Marková, Venglářová, Babiaková, 2006). Na některých
odděleních mohou sestry vést i jiné druhy terapeutických aktivit, například relaxace nebo
nácviky vybraných denních činností. Úkolem sester je motivovat nemocné k aktivnímu
přístupu v terapeutickém procesu (Marková, Venglářová, Babiaková, 2006).
K povinnostem ošetřovatelského personálu patří také vedení řádné dokumentace dle
Vyhlášky č. 98/2012 Sb, o zdravotnické dokumentaci a realizace ošetřovatelského procesu
dle Věstníku MZ ČR, částka 9, 2004, a dle Vyhlášky č. 55/2011 Sb, o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
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Náplň práce jednotlivých členů ošetřovatelského týmu se může lišit podle zvolené
organizační formy ošetřovatelské péče používané na konkrétním pracovišti. Nejběžněji se
využívají:
•

systém primárních sester – jedna sestra provází nemocného od přijetí po propuštění,
vyhodnocuje jeho stav při přijetí nebo krátce po něm, plánuje ošetřovatelskou péči,
deleguje ostatní členy ošetřovatelského týmu v péči o nemocného, pravidelně
vyhodnocuje efekt péče a vývoj stavu nemocného;

•

skupinový systém – jeden člen ošetřovatelského týmu ručí za komplexní
ošetřovatelskou péči u přidělené skupiny nemocných;

•

funkční systém – jeden člen ošetřovatelského týmu má přidělené určité činnosti, jež
vykonává u všech nemocných.
Každý z uvedených systémů má své výhody i své nevýhody a v každodenní praxi se

nutně prolínají.
4.4.8 Vzdělávání
V současné době jsou v České republice sestry vzdělávány ve studijním oboru
Všeobecná sestra. Studijní obor s názvem Diplomovaná sestra pro psychiatrii byl
naposledy nabízen uchazečům v akademickém roce 2003/2004 (Zákon č. 96/2004 Sb, o
nelékařských zdravotnických povoláních). Od té doby mají zájemci o studium
specializované na psychiatrickou péči možnost absolvování specializačního vzdělávacího
programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii, které ustavuje Nařízení vlády č. 31/2010 Sb, o
oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se
specializovanou způsobilostí. Podmínkou pro přijetí do tohoto vzdělávacího programu je
získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry (Ministerstvo, s.d.). V
praxi je ovšem běžné, že na psychiatrická oddělení nastupují absolventi oboru Všeobecné
sestra, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti z oboru psychiatrie. Tento fakt s sebou
přirozeně nese své důsledky v podobě nedostatečných znalostí prevence, symptomatologie,
diagnostiky a léčby duševních poruch, stejně jako neznalosti psychoterapeutických technik,
metod zklidnění a zvládání násilného chování. Všeobecné sestry pracující nově na akutním
psychiatrickém oddělení se dle Khankeha et al. (2014) vyrovnávají zejména s tématy
strachu, uvěznění a otázkami profesionální identity.
Kromě kvalifikačního vzdělání mají nelékařští zdravotničtí pracovníci podle zákona
č. 96/2004 Sb, o nelékařských zdravotnických povoláních povinnost se účastnit tzv.
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celoživotního vzdělávání. Celoživotním vzděláváním se podle stejné zákonné normy
rozumí „průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí,
dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v
příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu
zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání“ (Zákon č. 96/2004 Sb, o
nelékařských zdravotnických povoláních). Nástrojem pro prokazování plnění povinností
celoživotního vzdělávání je kreditní systém. Získání příslušného počtu kreditů je přitom
podmínkou k možnosti výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Celoživotní vzdělávání by tedy mohlo být pro všeobecné sestry jednou z cest k
získání nových vědomostí a dovedností v oblasti psychiatrického ošetřovatelství. Ideálně
by mohlo doplňovat proces učení se s možností využití metod profesní podpory, které
budou popsány v následující kapitole.
5 Možnosti profesní podpory nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní
psychiatrické péči
Právě pro ta specifika psychiatrického ošetřovatelství, jež byla probrána v
předchozích kapitolách, se domnívám, že profesní podpora zaměstnanců psychiatrické
péče je téma, které zasluhuje zvýšenou pozornost. Vhodně zvolená a správně aplikovaná
podpora nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči se může stát
nástrojem pro zkvalitňování péče o pacienty, stejně jako péče o profesionály samotné. Tato
kapitola se zabývá dvěma metodami profesní podpory, o nichž usuzuji, že jsou v našich
podmínkách dostupné a realizovatelné. Metody se na mnoha pracovištích používají, ovšem
ze svých praktických zkušeností zdravotníka si dovoluji tvrdit, že ne vždy je jejich stávající
forma podporující a efektivní.
5.1 Adaptační proces
Sestrám absolventkám, sestrám měnícím zásadně obor působení a sestrám, které z
jakýchkoliv důvodů přerušily na delší dobu výkon svého povolání má sloužit tzv. adaptační
proces. Adaptační proces definuje Metodický pokyn MZ ČR k realizaci a ukončení
adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnické pracovníky z roku 2009 následovně:
„Proces začlenění nově nastupujícího nelékařského zdravotnického pracovníka, má
usnadnit období zapracování v novém pracovním prostředí, orientaci a seznámení se
snovou prací, vytvořit vztahy ke spolupracovníkům, včetně vztahů k nadřízeným a
podřízeným, a pochopit styl a organizaci práce. V neposlední řadě zahájit formování
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pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a sounáležitosti k zaměstnavateli. V průběhu
adaptačního procesu by si měl nelékařský zdravotnický pracovník ověřit soubor základních
znalostí a získat zkušenosti pro výkon práce, včetně seznámení se s prostředím,
spolupracovníky a pracovním týmem. V celém období tohoto procesu probíhá hodnocení, z
něhož by měly vyplynout perspektivy uplatnění na daném pracovišti a možnosti jeho
dalšího rozvoje po odborné i osobnostní stránce“ (Věstník, 2009: 40).
Cílem procesu adaptace je dle stejného pokynu: „poznat, prověřit, zhodnotit,
popřípadě doplnit, prohloubit a rozšířit schopnosti, znalosti a dovednosti nelékařských
zdravotnických pracovníků při uplatňování jejich teoretických vědomostí a praktických
dovedností v praxi a nalezení nejvhodnějšího uplatnění“ (Věstník, 2009: 40).
O obsahu, délce a kritériích pro splnění adaptačního procesu rozhoduje vedoucí
pracovník, v podmínkách českých zdravotnických zařízení obvykle vrchní sestra. Ta bývá
také současně i školitelem. Běžné je zadání zpracování kazuistiky či písemné práce na
určité téma z daného oboru. Někdy se vyžaduje obhajoba této práce a závěrečná ústní
zkouška. Celý proces se ale zdá být pouze formalitou a mnohdy je pro nového zaměstnance
více stresorem než nástrojem podpory. S tímto tvrzením souzní Špirudová (2015), která
píše, že v našich podmínkách se adaptačním procesem rozumí spíše zapracování nové
sestry, přičemž podpora bývá minimální.
První rok výkonu profese zakládá jakýsi pracovní rámec jedince a dokáže
dlouhodobě ovlivnit profesionální rozvoj a spokojenost v zaměstnání. První roky v
zaměstnání by pro absolventy oboru ošetřovatelství měly být důležitým obdobím
intenzivního učení, ve kterém se jim dostane dalšího vzdělání, zkušeností a podpory tak,
aby se tito nováčci mohli stát kompetentními a spokojenými profesionály (Scott, Engelke,
Swanson, 2008). Je třeba brát v úvahu, že nelékařští zdravotničtí pracovníci přicházejí do
zaměstnání po absolvování různých forem ošetřovatelského vzdělání, mají různé
vědomosti, zkušenosti, schopnosti, potřeby a očekávání.
V případě psychiatrického ošetřovatelství je třeba znovu reflektovat skutečnost, že
péče o duševně nemocné je velmi specifická a kvalifikační vzdělání v oboru všeobecná
sestra nemusí poskytovat dostatečné vědomosti a znalosti z oblasti péče o duševní zdraví.
Zaměření adaptačního procesu na tuto skutečnost může mít zásadní význam pro hladký
průběh zapracování, získání potřebných specifických znalostí a dovedností, seznámení se s
novým prostředím, začlenění do pracovního týmu, poznání kultury organizace, získání
zdravé sebedůvěry a odpovědnosti nového pracovníka. Tyto faktory zpětně cílí na
překonání počáteční fáze pocitů neznáma, dobrou stabilizaci pracovníka v organizaci,
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podávání žádoucího pracovního výkonu a snížení pravděpodobnosti brzkého odchodu
pracovníka (Armstrong, 2002).
Předpokladem vhodně aplikovaného adaptačního procesu je přidělení školícího
pracovníka, který nového zaměstnance provází, je mu vzorem, učitelem, důvěrníkem a
člověkem, jenž umožní socializaci v organizaci. Vztah školitele a školeného pracovníka by
měl být kolegiální, podporující, orientovaný na dosažení stanovených cílů. Manažer,
školitel a školená sestra společně definují plán adaptace, který by měl dobře reflektovat
dosavadní znalosti a dovednosti nového zaměstnance a také oblasti, na něž je třeba se
zaměřit. Plán adaptace má být řádně rozpracován do časové i dějové roviny a jeho plnění
průběžně revidováno. Žádoucí je, aby se za tímto účelem školitel a školená sestra
pravidelně

setkávali,

proces

adaptace

společně

diskutovali

a

eventuálně

plán

přizpůsobovali aktuálním potřebám. Po zvládnutí úkolů a skončení stanovené doby probíhá
vyhodnocení a ukončení, které může mít formu přezkoušení, pohovoru nebo obhajoby
práce. Celý proces musí být řádně dokumentován. Délka adaptačního procesu není
jednotně stanovena a měla by odpovídat potřebám školeného zaměstnance. V našich
podmínkách bývá adaptační proces ukončován po třech měsících až jednom roce v novém
zaměstnání (Špirudová, 2015). Ideální je, pokud na skončený adaptační proces navazuje
další způsob podpory, například v podobě supervize.
5.2 Supervize
Supervize je dle Havrdové a Kaliny „organizovaná příležitost k reflexi, která se
zaměřuje na různé aspekty pracovní situace, s cílem zkvalitnit práci a podpořit profesní růst
pracovníka“ (Havrdová, Kalina, 2003: 134).
Supervize vyžaduje důvěru, připouští zranitelnost a předpokládá reflexi. Vhodně
zvolená supervize může být zdrojem zlepšení či udržení kvality práce a může do značné
míry ovlivnit prožívání supervidovaného, především ve formě redukce stresu. Supervize
může být zaměřena na jednotlivce i skupiny nebo týmy, orientuje se na konkrétní pracovní
témata účastníků, spolupráci mezi zaměstnanci s různými pracovními úkoly na různých
úrovních hierarchie. Supervize cílí na zlepšení pracovní situace, pracovní atmosféry,
organizace práce, specifických kompetencí a orientuje se na podporu vzájemné spolupráce
a na učení spojené s praxí (Bronnimann, 1994 in Havrdová, Kalina, 2003). Smyslem
supervize jedle Venglářové „péče o pracovníka, který díky své dobré psychické pohodě i
odbornému růstu může lépe poskytovat kvalitní péči pacientům“ (Venglářová, 2013: 11).
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Jak uvádí Proctorová (2000), supervize má tři souběžné funkce. První je funkce
formativní, která je zaměřena na učení a rozvoj dovedností a schopností pracovníka.
Supervize je v tomto případě plánovitě prováděna tak, že v ní převládají andragogické
prvky (Havrdová, Hajný, 2008). Následuje funkce normativní odvozená od odpovědnosti a
etického prožívání, vztahující se k dodržování norem, podporující kvalitní a bezpečné
poskytování služeb. Poslední je funkce povzbuzující, která pracuje s předpokladem
emocionálního prožívání supervidovaného, poskytuje podporu pro výkon profese,
napomáhá utváření sebeuvědomění a sebedůvěry a vede k budování dobrých vztahů.
Všechny funkce se v supervizním procesu mohou vzájemně prolínat.
Úspěšná aplikace supervize v klinické praxi je možná pouze v případě, že
potencionální zadavatelé a příjemci vědí, co supervize je, a mají jasno o jejích možnostech.
Nezbytným předpokladem úspěšné supervize je také její „ušití na míru“ potřebám
organizace a supervidovaných. Vaňková (2015) doporučuje základní principy, které je
nutné zohlednit pro úspěšnou aplikaci supervize, jsou jimi mimo jiné:
•

ujasnění toho, proč se supervize potřebná a kdo o ni požádal;

•

stanovení teoreticko-organizačního rámce pro supervizní setkávání;

•

ochrana času a prostoru pro supervizi, ochrana soukromí a důvěrnosti.
Supervize nabízí mnoho svých podob, přičemž každá je vhodná pro jiné zařízení,

téma, supervizanty, situaci apod. Podle Havrdové a Kaliny (2003) rozlišujeme supervizi
interní, která je poskytována zaměstnancem právě té organizace, ve které je supervize
realizována; a supervizi externí, při které si organizace zve supervizora zvenčí. Externí
supervize se vyznačuje absencí vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Externí supervize nabízí
přínos v podobě nových vědomostí a zkušeností a přináší vnější pohled na témata zjevující
se v každodenní praxi (Vaňková, 2015). V ideálním případě si externího supervizora
vybírají sami příjemci supervize. Umožnění tohoto výběru může napomoci vytvoření
důvěrného vztahu mezi supervizorem a supervidovanými. Účastníci supervize mají v
takovém případě jistotu, že supervizor nepřichází do organizace jako špión, nýbrž jako
odborník, jehož úkolem je především podporovat je samé při výkonu své práce.
V supervizi skupinové se setkávají lidé, které pojí společný obor či zájem, nikoliv ale
pracovní vztah. Supervize týmová je realizována pro tým zaměstnanců, kteří mají společné
pracovní úkoly, společné klienty apod. Týmová supervize je na rozdíl od skupinové
obvykle zatížena vztahovými záležitostmi. Je ale také zaměřena na budování týmové
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spolupráce, zlepšení komunikace a efektivitu práce celého týmu. Supervize individuální
pracuje s jednotlivcem (Havrdová, Hajný, 2008).
Z hlediska zaměření rozlišujeme supervizi případovou, tj. takovou, která se zabývá
jednotlivými situacemi v kontextu výkonu práce; a supervizi poradenskou či programovou
(Havrdová, Hajný, 2008).
Z hlediska času hovoříme o supervizi pravidelné, příležitostné a krizové (Havrdová,
Hajný, 2008).
Ať už je pro supervizi ve zdravotnictví zvolen kterýkoliv její druh, supervizní proces
by měl být vždy zaměřen zejména na klinickou praxi a dobrou péči o nemocné.
Venglářová (2013) varuje před zaměňováním supervize s psychoterapií. Zatímco
psychoterapie je zaměřena na soukromý život uživatele, supervize cílí na témata související
s jeho prací. Konkrétní téma supervizního setkání mají volit supervidovaní po dohodě se
supervizorem. Obsah supervizního setkání je konsensem témat přinesených účastníky,
zapracovaných do různých metod a technik, které nabízí a pomáhá realizovat supervizor.
Výsledkem volby a dojednávání supervize mezi zadavatelem (obvykle vedení
organizace), supervizorem a účastníky je tzv. supervizní kontrakt. Smyslem kontraktu je
zacílení procesu supervize na takovou pracovní oblast, která je pro účastníky aktuální a
významná, a ve které se díky reflexi chtějí posunout dále. Kontrakt také upravuje rozdělení
zodpovědnosti v supervizním procesu. Cílem kontraktování je nalezení optimálních
podmínek pro úspěšnou aplikaci poptávané supervize. Supervizní kontrakt by měl být
dojednán písemně, přičemž jeho flexibilita respektující změny potřeb a podmínek je v
součinnosti všech dojednávajících stran možná a žádoucí (Havrdová, Hajný, 2008).
5.2.1 Supervize v ošetřovatelství
Aplikace supervize v současném českém ošetřovatelství je věcí nelehkou, a to
patrně nejen proto, že pochopení významu slova supervize se mezi zdravotníky teprve
velmi zvolna rozšiřuje. Na ošetřovatelských školách se standardně o supervizi neučí,
zdravotníci tedy přicházejí do pracovního procesu bez zkušeností se supervizí, mnohdy ani
netuší, co supervize je. Supervize je často vnímána jen jako další nástroj kontroly. Personál
zdravotnických zařízení je co chvíli zkoušen z dodržování standardů a nařízení, a vidina
další kontroly, ač neopodstatněná, je zničující. Rozvoji supervize v ošetřovatelství proto
musí nutně předcházet osvěta, vysvětlení pojmu supervize a její představení
potencionálním příjemcům i zadavatelům.
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Vaňková (2011) navrhuje strategii implementace klinické supervize do praxe. Jedná
se o šest po sobě jdoucích procesů, kterými jsou: sdílení informací, výcvik dovedností a
vzdělávání, rozhodnutí o módu a struktuře supervize, pilotní schéma, vyhodnocení a
přepracování, zavedení a monitorování procesu supervize.
Pokud už má k supervizi ve zdravotnictví dojít, je nezbytné zvolit její vhodnou
formu. Ve zdravotnictví se jeví jako výhodná supervize týmu, a to zejména proto, že práce
samotná vyžaduje týmovou spolupráci. Nelze však zatím v našich podmínkách uvažovat o
supervizi, jíž se účastní společně lékaři, sestry, zdravotničtí asistenti, sanitáři a další
členové týmu, neboť kooperace a vztahy lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků
(zejména sester, zdravotnických asistentů a sanitářů) bývají i dnes silně založené na
principu nadřízenosti a podřízenosti. Ačkoliv medicínu a ošetřovatelství pojí společné
zájmy – tedy zlepšení a udržení zdravotního stavu pacientů, v praxi je jejich
komplementarita problematická. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci v současném
českém zdravotnictví není vhodné počítat se supervizí individuální, která je finančně
značně náročná (Vaňková, 2011).
Nejen psychiatrické sestry v lůžkových zařízeních, ale všichni zaměstnanci
v nepřetržitém provozu jsou znevýhodněni obtížnou dostupností supervize, a to zejména
supervize týmové. Nikdy totiž není možné, aby se nerušeného supervizního setkání
zúčastnili všichni členové týmu. Někteří musí zůstat na oddělení, jiní nejsou ochotní se
dostavit ze svého volna. Situaci nepřidá fakt, že v lůžkových zařízeních obvykle pracuje
velké množství ošetřovatelského personálu a uspořádat supervizi pro všechny je velmi
nákladné, protože vyžaduje rozdělení týmu do menších skupin tak, aby se do supervize
měli možnost zapojit všichni. V případě uspořádání pravidelné supervize je negativním
faktorem především obtížná návaznost jednotlivých setkání, právě pro obtíže supervizantů
s dostavováním se.
5.2.2 Specifika supervize v psychiatrickém ošetřovatelství
Tak jako zaujímá psychiatrická péče poněkud zvláštní postavení mezi ostatními
zdravotnickými obory, má i supervize v psychiatrickém ošetřovatelství svá specifika.
Supervize je některými zahraničními autory považována za stěžejní intervenci
poskytovanou ošetřovatelskému personálu v psychiatrické péči (Sloan, 2006 in Buus,
Cassedy, Gonge, 2013). S ohledem na konkrétní typ poskytované psychiatrické péče je
nutné supervizi přizpůsobit potřebám účastníků.
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Rice a kol. (2007) ve svém článku uvádí hlavní důvody pro zavedení klinické
supervize do psychiatrického ošetřovatelství. Převedeno na podmínky České republiky,
jsou jimi zejména zvyšující se odpovědnost zdravotnických zařízení za kvalitu péče a
zvyšující se důraz na řízení rizik.
V psychiatrickém ošetřovatelství se s výhodou využívá supervize případová
(Vaňková, 2011). Snad je to proto, že nemocní obvykle tráví na oddělení dlouhou dobu (v
řádu týdnů i měsíců), a pro personál je často náročné s klienty udržet profesionální vztah a
komunikaci. Projevy duševních poruch jsou také vysoce individuální a péče o každého
pacienta je svým způsobem specifická.
V budoucnosti bude snad v psychiatrickém ošetřovatelství aktuální supervize
administrativní, a to především v souvislosti s trendem deinstitucionalizace psychiatrické
péče, který s sebou nutně ponese závažné organizační změny (Rice, 2007). Administrativní
supervizi lze také uplatnit při zavádění standardů kvality do organizace (Havrdová, 2008).
Nezastupitelné místo v psychiatrickém ošetřovatelství má samozřejmě i supervize
podpůrná, která je zaměřena na zvládání emocí, prožitků plynoucích z mimořádných
událostí a prevenci syndromu vyhoření. Právě to jsou totiž fenomény, které jsou v
psychiatrickém ošetřovatelství velmi aktuální.
Buus a kol. (2010) se ve svém článku pozastavuje nad specifičností psychiatrických
sester, coby příjemců supervize. Uvádí, že, dle Cleary & Freeman (2005) a Olofsson
(2005), jsou psychiatrické sestry popisovány jako rezistentní vůči klinické supervizi, neboť
ji chápou jako věc bezvýznamnou a klinicky nedůležitou. Pro psychiatrické sestry je také
obtížnější se otevřít a sdílet své prožitky, snad proto, že jsou si ze své praxe vědomy
profesní a osobní zranitelnosti.
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III. EMPIRICKÁ ČÁST

6 Příprava projektu
Výzkumné téma bylo inspirováno studiem bakalářské práce Kubaňové (2012). V její
práci s názvem Potřeby rodících žen tato autorka poukazuje na skutečnost, že nejen klienti
zdravotní péče – zde rodící ženy, ale i poskytovatelé zdravotní péče – porodní asistentky,
mají své potřeby. Po přečtení zmiňované bakalářské práce následovalo velmi obecné
hledání na internetu, zatím bez konkrétnějšího cíle. Po zadání výrazu „potřeby sester“ nebo
„potřeby zdravotníků“ se ovšem ani jediný odkaz netýkal skutečných potřeb ve smyslu
konkrétních psychických stavů. Vždy se jednalo o potřebu ve smyslu počtu nebo se text
orientoval na potřebu klientů. Cizojazyčné vyhledávání přineslo několik výsledků, které
korelovaly s hledaným tématem. Vznikl tedy předpoklad, že v zahraniční literatuře budou k
dispozici zdroje, o které se v případě realizace vlastního výzkumu bude autorka moci opřít.
Následovalo o něco konkrétnější vyhledávání pramenů zabývajících se potřebami
zdravotníků, tentokrát již zacílené přímo do oblasti psychiatrie, v níž má autorka – coby
registrovaná sestra – pracovní zkušenost. Po prostudování dostupných zdrojů došlo k
rozhodnutí

realizace

vlastního

výzkumného

projektu

zaměřeného

na

potřeby

zdravotnických pracovníků v psychiatrické péči. Později bylo téma zúženo na zkoumání
potřeb zdravotnických pracovníků jednoho konkrétního pracoviště, a to zejména z důvodu
neschopnosti pracovat s rozdílností podmínek různých pracovišť při jejich neznalosti.
Vzhledem k tomu, že autorka výzkumu je zároveň studentkou magisterského oboru Řízení
a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy, nabízelo se v rámci diplomové práce aplikovat budoucí výsledky
výzkumného šetření do praxe, a to konkrétně za použití teoretického rámce Herzbergovy
teorie potřeb. Tato teorie totiž umožňuje přehledné sestavení, znázornění a pochopení
motivačních faktorů pracovníků v organizaci, a tím může přispět k přesnějšímu zacílení
intervencí v rámci personálního řízení. Později, při psaní samotné empirické části, se
autorka rozhodla také pro využití techniky myšlenkové mapy, která dokázala nejdůležitější
poznatky studie graficky zachytit, a tím podpořit jejich plné pochopení a využití v
personální práci.
7 Vytvoření konceptuálního rámce
Výzkumný problém (a zároveň název předkládané diplomové práce) byl formulován
jako: „potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči“.
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V rámci definování klíčových konceptů bylo považováno za nutné vymezit
především termín „potřeba“, a to jako „pociťovaný pocit nedostatku nebo nadbytku
něčeho, který se jedinec snaží odstranit“. Stejně tak byl tento termín vysvětlován
účastníkům výzkumu, zpravidla i několikrát, před začátkem samotného rozhovoru. Nutno
dodat, že zdravotníkům je takové vymezení pojmu „potřeba“ dobře známo, neboť se hojně
využívá v oboru ošetřovatelství v souvislosti s diagnostikou a uspokojováním potřeb
pacientů.
Pojem „nelékařští zdravotničtí pracovníci“ zahrnuje v sobě všechny nelékařské
zdravotnické odbornosti tak, jak je stanoví Zákon č. 96/2004 Sb, o nelékařských
zdravotnických povoláních. V této práci byl ovšem použit pro zastřešení profesí všeobecná
sestra, všeobecná sestra se specializací a zdravotnický asistent. To jsou totiž profese
účastníků výzkumu, které bylo pro potřeby této práce vhodné pojmově sjednotit.
„Akutní psychiatrická péče“ je taková péče, která je poskytována nemocným s
duševní poruchou nebo poruchou chování, kteří jsou v takovém klinickém stavu, jenž
vyžaduje hospitalizaci na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Akutní psychiatrická péče
zahrnuje v sobě nepřetržité služby psychiatra, komplexní ošetřovatelskou péči, služby
sociálního pracovníka, klinického psychologa, aktivizační a psychoterapeutické činnosti.
Ačkoliv věstník MZ ČR v částce 5/2016 vylučuje akutní intoxikace psychoaktivními
látkami včetně alkoholu a abstinenčního syndromu s deliriem z indikací pro příjem na
lůžka akutní psychiatrické péče, v praxi toto vyloučení nefunguje a proto je nutné počítat s
tím, že i na sledovaném pracovišti se takoví klienti vyskytují.
8 Vstup do terénu, získání výzkumného souboru
Praktické výzkumné práce byly počaty v červnu roku 2016. V té době autorka začala
vyjednávat s vedením zdravotnického zařízení, v němž bylo v plánu výzkum uskutečnit.
Kromě svolení vrchní sestry bylo nutné oficiálně požádat i nejvyšší vedení organizace,
konkrétně náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Ta vydala souhlas s provedením
výzkumného šetření tak, jak o něj autorka žádala4.
Další kroky směřovaly k vytipování vhodných respondentů. V tomto byla opět
nápomocna vrchní sestra, která všechny své zaměstnance dobře zná. Kritéria pro výběr
byla stanovena na základě plánované koncepce výzkumu. Mělo se jednat o nelékařské
zdravotnické pracovníky (sestry a zdravotnické asistenty) pracující na odděleních akutní
psychiatrické péče. Dalším kritériem byla skutečnost, že autorka výzkumu respondenty
4 Tento souhlas není přikládán k diplomové práci z důvodu nutnosti zachování anonymity organizace.
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nezná. Důvodem pro toto rozhodnutí byl předpoklad, že zaměstnanci, s nimiž autorka –
coby bývalý zaměstnanec – pracovala, by mohli zavádět rozhovor do familiérních kolejí a
nesdělili by pro potřeby výzkumu všechna témata v domnění, že autorka „přece ví, co mají
na mysli“. Z tohoto důvodu byli původně vybráni takoví pracovníci, kteří nepracují na
daném pracovišti déle než tři a půl roku.
Pro začátek byli tedy zvoleni čtyři respondenti – dva muži a dvě ženy. V
následujících týdnech byl těmto zaměstnancům rozeslán vrchní sestrou e-mail, který
stručně představoval autorku, diplomovou práci a samotný výzkum. V textu byla také
přislíbena anonymita jak samotných respondentů, tak pracoviště jako takového. Adresáti
byli požádáni, aby na e-mail odpověděli buď vrchní sestře nebo přímo autorce s tím, zda by
byli ochotni se na výzkumu podílet. Učinil tak jeden. Od ostatních se nedostalo odpovědi.
Nabízí se dvojí vysvětlení této slabé reakce: 1. zaměstnanci své interní e-mailové adresy
nepoužívají; 2. cesta kontaktování prostřednictvím vedoucího pracovníka nebyla vhodně
zvolena, neboť téma mohlo být pro účastníky výzkumu poměrně citlivé a vyhodnocené
jako ohrožující. Proto byla změněna strategie a autorka se rozhodla seznámit se s
respondenty osobně. Tato metoda se po prvních rozhovorech ukázala jako výhodná, neboť
osobní kontakt umožňoval získání důvěry možných respondentů. Význam skutečnosti, že
autorka pracoviště zná, se neukázal být ohrožující, naopak zřejmě napomohl získání
důvěry účastníků, kteří autorku buď znali z dřívějška, nebo dostali reference od svých
služebně starších kolegů.
Na pracovišti autorka zastihla jednoho z vytipovaných respondentů, s nímž byl po
předchozím řádném vysvětlení natočen první rozhovor. Kromě této skutečnosti však
autorka hovořila i s dalším pracovníkem, který sice nesplňoval kritérium zaměstnance
akutního oddělení, přesto byl však dialog s ním velmi podnětný. Tento zaměstnanec nebyl
v tuto chvíli považován za respondenta, přesto zmínil důležité skutečnosti, které se v další
výzkumné práci odrazily. Byly to zejména otázky spojené s pochopením pojmu potřeba, se
zvolenými metodami výzkumu a etickými aspekty výzkumného šetření.
Další organizovaný výběr respondentů selhal z důvodu náhlé nepřítomnosti jednoho
z vytipovaných respondentů na pracovišti. Nabídli se ale jiní pracovníci, čímž započal
výběr spíše náhodný – tedy oslovení toho, kdo je přítomný, splňuje stávající kritéria a je
ochotný se výzkumu účastnit. Čistě zkušebně byl nahrán také rozhovor s pracovnicí, která
výzkumnici osobně znala. Při tomto rozhovoru se nepotvrdila domněnka o nutnosti
předchozí neznalosti respondentů s výzkumnicí, a proto bylo od tohoto kritéria upuštěno.
Tímto se významně zvýšil počet potencionálních respondentů.
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Všechny rozhovory měly být uskutečněny v důvěrném prostředí, bez dalších
přítomných osob. Toto bylo vždy doporučeno a umožněno. Jeden z účastníků trval na tom,
že rozhovor proběhne v místnosti, kde byli přítomni další dva kolegové. Byla patrná velká
důvěra v pracovní tým i ve výzkumné šetření a vznikla jakási improvizovaná focus group,
která přinesla mnoho zajímavých témat. Data z této diskuze třech zaměstnanců byla
přiřazena k zápisu z rozhovoru každého z účastníků.
Rozhovory byly realizovány postupně v době od srpna 2016 do ledna 2017. Celkem
došlo k deseti rozhovorům, z toho 5 rozhovorů se členy personálu akutního mužského
oddělení a 5 rozhovorů se členy personálu akutního ženského oddělení. Z každého
oddělení odpovídaly tři ženy a dva muži. Z celkového počtu respondentů bylo 7
registrovaných sester pracujících bez odborného dohledu a 3 zdravotničtí asistenti pracující
pod odborným dohledem. Služebně nejmladší z respondentů je součástí týmu pracoviště
teprve 5 měsíců, naopak služebně nejstarší slouží na pracovišti 22 let.
9 Schema výzkumného šetření
Do výzkumného šetření bylo vstupováno se základní výzkumnou otázkou: „Jaké
potřeby ve vztahu ke své práci identifikují nelékařští zdravotničtí pracovníci v akutní
psychiatrické péči?“
Tato základní výzkumná otázka byla rozpracována do třech specifických otázek:
•

Jaké jsou motivační faktory nelékařských zdravotnický pracovníků v akutní
psychiatrické péči?

•

Co chybí / přebývá nelékařským zdravotnickým pracovníkům v akutní psychiatrické
péči?

•

Jak obor psychiatrie ovlivňuje potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků?
Před samotným rozhovorem proběhlo osobní seznámení s respondentem, představení

autorky, jejího studia a diplomové práce. Dále bylo vysvětleno, co je předmětem výzkumu,
jaká je jeho metodologie a především co se myslí potřebou v kontextu daného výzkumu.
Od respondentů nebyl získáván písemný souhlas s účastí na výzkumu, neboť již samotná
ochota poskytnout rozhovor byla za tento souhlas považována. Respondenti byli ujištěni o
zachování anonymity ve smyslu neuvádění jejich jména. Poté, co se respondent cítil
připraven, byl monitorovaný rozhovor započat úvodní otázkou: „Jaké by byly tvoje potřeby
v práci, ve vztahu k tvojí práci? Co by jsi potřeboval, aby se ti pracovalo dobře, aby ses v
práci cítil dobře?“ Po vyčerpání hovoru v oblasti potřeb mělo být dále pokračováno
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otázkou: „Co je to, co tě motivuje k práci?“ Dle připraveného schematu
polostrukturovaného rozhovoru měla následovat otázka. „Je něco, co ti v práci chybí?“
Později byly přidány ještě otázky týkající se odlišnosti psychiatrie a rozdílnosti potřeb
psychiatrických pracovníků oproti potřebám jiných oborů: „Čím se práce na psychiatrii liší
od práce v jiných oborech?“ „Byly by tvé potřeby stejné i na jiném typu pracoviště? Při
průběžné analýze rozhovorů se totiž zdálo, že účastníci nepřikládají významu působení
psychiatrie jako oboru velký význam. Snahou bylo tedy zjistit, zda to pro ně skutečně není
důležité, či zda pociťují rozdíl mezi ošetřováním duševně a somaticky nemocných a pouze
se o něm dříve nezmínili. U čtyřech respondentů byly tyto dvě otázky doptány při dalším
setkání, u dalších třech byly zodpovězeny v rámci původních rozhovorů, od zbylých třech
respondentů se nepodařilo odpovědi na tyto otázky získat.
Po vyčerpání tématu byla účastníkům položena ukončovací otázka, ve znění: „Je
ještě něco, co je k tématu významné a nebylo řečeno / zodpovězeno?“ Někteří respondenti
v rámci této otázky zdůrazňovali, aby ve výsledné práci určitě zazněla některá jejich
vyjádření, že je to pro ně moc důležité. Někteří také projevili zájem přečíst výslednou
diplomovou práci, až to bude možné, byli tedy informováni o repozitáři závěrečných prací
UK. Na konci rozhovoru byly všem účastníkům předány kontakty na autorku výzkumu s
tím, že pokud by cítili potřebu se na cokoliv doptat či cokoliv doplnit, nechť neváhají
autorku kontaktovat.
9.1 Použití výzkumné pomůcky
Téma této kapitoly přenáší výzkumné šetření zpět na jeho začátek. Při natáčení
prvního rozhovoru a ještě více po jeho přepsání se totiž zdálo, že plánovaný koncept
rozhovorů není pro respondenty dobře uchopitelný. První z respondentů nedokázal
srozumitelně hovořit o svých potřebách a i zaměstnanec, který nebyl vybrán coby
respondent, ale přispěl významně do výzkumu svými připomínkami, by dle svých slov cítil
potřebu se při rozhovoru o něco opírat. Dobře se pro tento účel hodila obecně známá
Maslowova pyramida potřeb. Byla tedy použita pro další výzkum v tištěné podobě (viz
příloha 3) tak, aby respondenti měli možnost do ní nahlížet a při rozhovoru lépe
identifikovat a pojmenovat své potřeby, o jejichž poznání autorka usilovala.
Použití Maslowovy pyramidy potřeb se v dalších rozhovorech velmi osvědčilo.
Nahlížení do Maslowovy pyramidy očividně usnadnilo respondentům orientovat se v
oblasti svých potřeb. Pomůcka přispěla i k určitému odbourání ostychu, zdálo se, jako by s
jejím použitím celý výzkum nabyl pro respondenty uchopitelnější formu. Současně
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výzkumnice zaznamenala zvýšení výtěžnosti rozhovorů v případě, že tyto nejsou
monitorovány na diktafon, ale pouze zaznamenávány tužkou na papír. Téma bylo pro
respondenty patrně příliš citlivé a faktor strachu z „odhalení“ hrál významnou roli. Někteří
respondenti odmítli nahrávání rovnou, jiní se zdráhali přímo odmítnout, ale bylo patrné, že
je jim situace velmi nepříjemná. S přibývajícími rozhovory již necítila ani výzkumnice
potřebu rozhovory monitorovat, psaná forma zaznamenávání se zdála pro obě strany
přijatelnější.
Rozhovory byly v průběhu celého výzkumného šetření jen velmi málo strukturované.
Bylo zachováno původní schéma dotazující se na tři, později čtyři oblasti: potřeby,
motivace k práci, „to, co chybí“ a odlišnosti psychiatrie. Kladení otázek bylo však
přizpůsobováno celkové situaci a také získaným odpovědím.
10 Zpracování a analýza rozhovorů
Rozhovory byly v prvním kroku přepsány. Rozhovory zaznamenané ve zvukovém
formátu byly přepsány doslovně. Rozhovory zapisované tazatelkou na papír byly přepsány
co nejvíce autenticky, často s doslovnými citacemi tak, aby byla zachována jejich
výpovědní hodnota. Z povahy výzkumného tématu směřovaly některé odpovědi
respondentů k negativní kritice pracoviště, kolegů, personálního řízení. Taková vyjádření
byla sice zařazena do výzkumného materiálu, byla však interpretována do obecnějších
rovin tak, aby nebyl ohrožen ani jejich autor, ani pracoviště samotné. Pro příklad uvádím:
velmi konkrétní a nevybíravé vyjádření o někom nebo něčem mohlo být parafrázováno
jako „je nespokojený s kolegou pro jeho určité vlastnosti“ nebo „negativně hodnotí
předepsaný postup podávání léků“ apod. Jen takové parafrázování mohlo zajistit bezpečí
všech zúčastněných a zároveň zajistit co možná nejmenší zkreslení získaných dat. Poté
byly rozhovory několikrát pečlivě pročteny.
Cílem obsahové analýzy rozhovorů byla identifikace potřeb nelékařských
zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči. Rozhovory byly v prvním kroku
kódovány technikou otevřeného kódování, byl vytvářen seznam existujících kódů. Ve
druhém kroku byly kódy systematicky kategorizovány (Švaříček a Šeďová, 2014). Od
původního záměru použít techniku tématického kódování bylo upuštěno, neboť se nejevilo
jako výhodné držet kódovaný materiál v rámci jednotlivých případů, tedy respondentů.
Naopak prospěšné se ukázalo dosazení získaných kategorií do Maslowovy teorie potřeb.
Právě tato teorie umožnila dále třídit témata do pěti základních oblastí lidských potřeb.
Zasazení kategorií do obecně platného teoretického rámce umožňuje nahlížet získaná data
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z obecnějšího pohledu. Ačkoliv data získaná na základě kvalitativního zkoumání daného
jevu na malém vzorku respondentů samozřejmě nelze generalizovat, pro potřeby
personální práce na úrovni konkrétního pracoviště může být získaný materiál zajímaný pro
utváření představy o tom, s jakými potřebami se lze u zaměstnanců v rámci organizace
setkat. Výsledkem procesu kategorizování a implementace do teoretického rámce bylo
následující schéma:
1 fyziologické potřeby
1.1 strava
1.2 odpočinek
1.3 ošacení
2 potřeby jistoty a bezpečí
2.1 pocit ohrožení
2.2 kultura organizace
2.3 stabilita mezilidských vztahů
2.4 péče o zaměstnance / podpora vedení
2.5 stabilita materiálního prostředí
3 společenské potřeby
3.1 atmosféra na oddělení
3.2 pracovní kolektiv
3.3 vztah s pacienty
3.4 potřeba sdílení
4 potřeby uznání a ocenění
4.1 finanční ohodnocení
4.2 uznání vedení organizace
4.3 uznání pacientů
4.4 sebeúcta
5 potřeby seberealizace
5.1 zájem o psychiatrii
5.2 potřebná práce
5.3 substituce oborů
5.4 čas na pacienty
5.5 dobrý výsledek péče
5.6 vzdělávání
5.7 obohacení z práce
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Kategorie ve schématu uvedené, dokázaly v sobě obsáhnout všechny zmínky o
potřebách, jež respondenti sdělovali.
Doposud sloužila dobře Maslowova teorie potřeb, a to pro svou jednoduchost a
skutečnost, že zdravotníci tuto teorii dobře znají ze svých studií, kdy se učili identifikovat
potřeby pacientů. Pro autorku této práce také Maslowova pyramida posloužila jako dobrý
teoretický rámec, jenž usnadnil a zpřehlednil tvorbu kategorií.
11 Výsledky výzkumného šetření
Účastníci výzkumu identifikovali celkem 23 oblastí, které jsou pro ně významné,
jsou jejich potřebami ve vztahu k jejich práci. Zařazením do kategorií potřeb podle A.
Maslowa vzniklo přehledné zasíťování, umožňující rozebrat výsledky studie od základny
pyramidy, tedy od fyziologických potřeb, až na její vrchol, kde nacházíme potřeby
seberealizace. Některá vyjádření a témata byla několikrát přesouvána, přejmenovávána a
přeskupována tak, aby výsledky studie co nejvíce vystihovaly realitu sdělenou účastníky
výzkumného šetření.
11.1 Fyziologické potřeby
V rámci fyziologických potřeb byly účastníky identifikovány tři potřeby, které jsou
pro ně ve vztahu k práci významné.
Nejvíce zmiňovanou fyziologickou potřebou byla strava. Účastníci hovořili
především o obědech, tedy konkrétně nároku na obědovou pauzu, kterou provoz oddělení
neumožňuje. Zaměstnanci obědvají tedy na oddělení a zmiňují klid jako něco, co jim u
jídla chybí: „oběd (myšleno pauza na oběd, která chybí)“, „ráda bych se občas v klidu
najedla“, „dát si třeba v klidu něco k jídlu“. V souvislosti se stravou poukázali respondenti
na stávající systém dotovaných stravenek, se kterým nejsou spokojeni: „Strava vůbec …
kde si za 40Kč stravenku pořídíš oběd?“, „40 Kč stravenky, to je výsměch, zvlášť, když si z
toho většinu zaplatím sám“. Jeden z respondentů navrhuje řešení v podobě dovážení jídla
pro zaměstnance přímo na oddělení.
Další oblastí z kategorie fyziologických potřeb je odpočinek. O odpočinku se
respondenti zmiňují ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je odpočinek přímo ve službě,
myšleno čas a prostor pro pracovní pauzu, který je vnímán jako nedostatečný: „Chybí mi
čas na krátký odpočinutí a jídlo.“ Druhým hlediskem je odpočinek ve smyslu
dlouhodobějším, odpočinek související především s organizací služeb. Účastníci hovoří o
nedostatku spánku a sami navrhují pravidelnější režim ve službách, coby nástroj k
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odstranění dlouhodobé únavy: „dostatek spánku, kterej mi chybí“, „Vyhovovala by mi
pravidelnost ve službách.“ Někteří z dotazovaných dávají spánek a odpočinek přímo do
souvislosti se svým pracovním výkonem: „...bych mohla vstát a jít do práce a podat tady
nějakej slušněj výkon“, „vnímá, že s dostatkem spánku se zlepšuje psychický stav a
pozornost“.
Dva z účastníků výzkumu zmínili jako svou potřebu vhodné ošacení. Tito hodnotili
stávající systém zaměstnanenckého ošacení jako vyhovující. Je pro ně důležité mít na
každou službu čistou uniformu: „Chválí, že nově má dostatek uniforem, vychází na každý
den čisté“.
11.2 Potřeby jistoty a bezpečí
Potřeby jistoty a bezpečí účastníci reflektovali ve vyjádřeních, souhrnně nazvaných
jako pocit ohrožení. Do tohoto tématu byly zařazeny všechny rozpravy o pocitech
nebezpečí, ohrožení, potřeby ochrany zdraví: „tak se tady bojím“, „Ochrana zdraví tady
není dostatečně zabezpečená“. Výskyt výroků spadajících do této kategorie nebyl vázán
ani na konkrétní oddělení, ani na příslušnost k jednomu z pohlaví. O ohrožení ze strany
pacientů hovořili jak nelékařští zdravotničtí pracovníci – muži, tak ženy, jak z mužského,
tak ze ženského oddělení. Ani v jednom vyjádření o ohrožení nebo nebezpečí nebyl
zachycen vyčítavý nebo negativní přístup personálu k pacientům. Účastníci uváděli prostou
potřebu bezpečí, jako jednu ze svých základních potřeb: „cítím velkou potřebu bezpečí“,
snažili se nastínit, případně popsat náročné a nebezpečné situace, které již zažili: „popisuje
napadení pacientkou“, „Někdy tady jde o život.“ a dávají bezpečí do souvislosti s
dostatečným materiálním a personálním vybavením: „Cítí potřebu bezpečí, to souvisí s
organizací péče a technickým a personálním vybavením“. Personálním zajištěním myslí
respondenti dostatek personálu ve službách: „pro náročnost pacientů by nás mělo být
více“, především je pro ně důležité, aby ve službách bylo více mužů: „Ve službách by
mělo být víc mužů.“, „by měl být v každé službě alespoň jeden mužský pracovník“. Pro
naplnění potřeby bezpečí je také důležité, aby byli ve službě kvalitní a spolehliví kolegové:
„musí tady být lidi, na které je spoleh“, „bezpečí, tak to je spojený s tím, že jsou tady
nepoužitelný lidi“.
S předchozí skupinou úzce souvisí skupina kódů nazvaná souhrnně stabilita
mezilidských vztahů. Do této skupiny byla zahrnuta vyjádření zachycující potřeby mít
kvalitní, kvalifikované kolegy, na které je možné se spolehnout. Kód „stabilita
mezilidských vztahů“ rozlišuji od kódu „pracovní kolektiv“ (popsán níže v podkapitole
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11.3) pomocí určité míry vyjádřené důvěry a zodpovědnosti, kterou vůči sobě kolegové
vyžadují. Účastníci si cení kolegů, kteří jsou kvalifikovaní, spolehliví, schopní, činorodí:
„aby ti spolupracovníci byli kvalitní, aby na ně byl spoleh“, „aby to bylo o spolupráci“,
„aby kolegové byli kvalifikovaní“, „aby bylo co nejméně líných lidí“. Dále se v
odpovědích vyskytovala potřeba dobré spolupráce s lékaři a rozčarování nad skutečností,
že nelékařský zdravotnický personál řeší záležitosti spadající do lékařské agendy: „Je
příjemné, když lékař vyjde vstříc, když se zajímá.“, „často musím vyřizovat záležitosti,
které spadají do lékařské kompetence“.
Do kategorie potřeb jistoty a bezpečí byla zahrnuta také témata vystihující potřebu
mít podporu vedení, být pečován vedením. Skupina těchto kódů byla nazvána péče o
zaměstnance / podpora vedení a byla do ní zahrnuta prakticky veškerá vyjádření týkající
se personálního managementu a vztahu vedení organizace se zaměstnanci. Vedením
organizace účastníci mysleli především vrcholový (náměstkyně pro ošetřovatelskou péči /
hlavní sestra) a střední (vrchní sestra) management. Podporu ze strany vedení organizace
považují účastníci za velmi důležitou. Za podporu považují spolupráci, péči o zaměstnance,
vlídný přístup k zaměstnancům, neobtěžování nařízeními, které zaměstnanci považují za
zbytečné, vstřícnou organizaci služeb: „aby s námi vedení nemocnice spolupracovalo“,
„měl by mít určitý vlídný přístup“, „být neobtěžován zbytečnými nařízeními, které nám
ztěžují práci“, „vyjde vstříc se službama, toho si hodně vážím“. Účastníci opakovaně
navrhují možnost využívat prostory a prostředky organizace k péči o zaměstnance,
konkrétně zmiňují možnosti docházet na rehabilitační oddělení: „že by nám zajistili nějaký
relaxace, třeba abychom mohli chodit do vířivky, posilovat a tak dále“, zmiňuje možnost
docházet na RHB oddělení. Respondenti považují svou práci za velmi náročnou a z toho
důvodu od vedení očekávají a potřebují podporu, případně i jistou dávku shovívavosti:
„pro náročnost pacientů by neměl být takový důraz na provozní věci“, „Lidé tady
potřebují shovívavost ke svým drobným nešvarům, kterými si kompenzují náročnost té
práce tady.“
Potřeby jistoty a bezpečí souvisí také se stabilitou materiálního prostředí.
Materiálním prostředím se dle dotazovaných myslí jak stavebně-technické vybavení
pracoviště, tak dostatek pracovních pomůcek. Vyhovující stavebně-technické uspořádání
akutního psychiatrického oddělení je významné pro kvalitu poskytované péče i bezpečnost
všech zúčastněných: „Prostorové, materiální … neodpovídá“, „lepší technicko-materiální
zabezpečení, např. izolaci, která by byla skutečně izolací“. Účastníci hojně zmiňují potřebu
dostupnosti pracovních pomůcek: „schází mi pomůcky pracovní“, „Aby jsme měli dostatek
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pracovních pomůcek“, „pomůcky na to nejsou“. Uvažují o tom, že pomůcky by mohly být,
ale musel by být spoleh na kolegy, kteří je nafasují: „nikdo to jakoby nenafasuje nebo to a
pak nejsou“, „aby byly nafasované pomůcky“.
Pocit jistoty ve vztahu k zaměstnání je vázán také na vědomí stabilní práce.
Zdravotnictví je v tomto směru perspektivní, zaměstnavatel je pro své zaměstnance
důvěryhodný: „zdravotnictví je perspektivní – bude vždy a všude potřeba“, „zařízení
dodržuje své závazky“, „pocit stálého zaměstnání“.
11.3 Společenské potřeby
Nejčastěji a nejnaléhavěji zmiňovanou potřebou je pro účastníky výzkumného šetření
potřeba být součástí dobrého pracovního kolektivu: „kolektiv, tak to je pro mě naprosto
primární záležitost“. V tomto duchu se vyjádřili všichni účastníci výzkumu, ačkoliv
někteří hovořili spíše o kvalitě svých kolegů z hlediska možnosti se na ně spolehnout, proto
byly jejich výpovědi zařazeny do podkategorie 11.2 Potřeby jistoty a bezpečí (viz výše).
Oproti zmíněné kategorii, jsou zde - v rámci společenských potřeb - zachyceny spíše
potřeby sounáležitosti: „aby ta služba byla stmelená“, „potřeboval bych asi nějakej dobrej
pracovní kolektiv, prostě v kterým by se mi pracovalo dobře“, přátelství: „přátelství
určitě“, „abychom byli přátelé“, porozumění: „abychom se dokázali učit jeden o
druhého“, „abychom si rozuměli“, vstřícnosti: „abychom vycházeli dobře, aby byla
vstřícnost“, vypomáhání: „si můžeme vypomáhat, ta práce odsejpá“ a humoru: „bychom
si rozuměli, dokázali se zasmát, popovídat si a tak“. Potřeba humoru je některými
respondenty dávána do souvislosti s psychicky náročným charakterem práce: „že si to tak
odlehčíme, někdy i takovým černým humorem“, „dokážeme se zasmát, uvolnit“. V
odpovědích se objevuje také potřeba mít dobré vztahy s lékaři a vedením organizace:
„zásadní a nejdůležitější dobré interpersonální vztahy – mezi sestrami, s vedením, s
doktory“, „Dobrý vztahy s kolegama, s doktorama, s nadřízenýma“. Dobré vztahy s lékaři
nabývají v odpovědích konkrétní podoby charakterizované úctou a vstřícností: „Je
příjemné, když lékař vyjde vstříc, když se zajímá.“, „uctivý vztah sestry a lékaře má vliv na
kvalitu péče“.
Sociální interakce s pacienty vyplňují v psychiatrickém ošetřovatelství významné
místo. Přesto účastníci výzkumu neměli velkou potřebu hovořit o vztazích s pacienty. Po
dotazu na toto téma odpovídali účastníci v převážně v neutrálním až pozitivním smyslu:
„Pacienti mi nevadí, mám s nimi dobré vztahy“, „je to o profesionálním přístupu, úctě a
pochopení“. Pouze jeden z účastníků upozornil na hrozbu syndromu vyhoření: „Vztah s
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pacienty se s přibývajícími léty zhoršuje, přichází vyhoření.“ V odpovědích se vyskytlo i
jedno upozornění na genderový rozdíl, které poukazuje na náročnost ženského oddělení:
„Ženské oddělení mě vyčerpává, pacientky jsou náročné.“, „nedají chvilku klidu, křičí,
jsou neklidné“. Řešením této náročnosti může být potřeba tvorby obran: „Je nutné,
abychom si před pacientkami tvořili obrany.“ Žádný z účastníků se nevyjádřil k otázce
vztahů s pacienty negativně, na dotazovatelku působily rozpravy na toto téma velmi
přátelským a uctivým dojmem.
Z některých rozhovorů vyplynula jednoznačná potřeba sdílení. Ve třech případech
zaznělo přímo slovo „supervize“: „Supervize by měla být“, „cejtim nedostatek péče o
zaměstnance, jako například supervize“, „potřeba supervize je tady jednoznačná“. Ani
jeden ze zaměstnanců, kteří tuto svou potřebu vyjádřili, doposud žádnou supervizi nezažili.
Respondenti ve svých odpovědí navrhovali i podobu supervize, hovořili o supervizi externí
i interní: „Supervizi je jedno, jestli by vedl nějaký nemocniční psycholog nebo někdo
zvenčí.“, „Supervize by měla být – od někoho zvenčí.“ Jeden z respondentů popsal potřebu
sdílení vtělenou do formy reálné improvizované a spontánně vznikající intervize:
„zůstáváme po službě ještě dlouho na šatně a povídáme o tom, co jsme ve službě zažili“,
„vlastně si děláme takovou svojí malou supervizi“.
Někteří respondenti vnímají atmosféru na oddělení. Tato atmosféra je z povahy
oboru negativní: „od rána negativní energie u nich všech, tak člověka to ničí“ a je třeba ji
přetvářet v energii pozitivní především pomocí dobrých interpersonálních vztahů a
humoru: „přetvářet negativní energii v pozitivní“, „prostě nějak si to trošku zpříjemnit i
když je to hrozný“, „Když se sejde dobrá služba, atmosféra je jiná“.
11.4 Potřeby uznání a ocenění
100% účastníků výzkumu pohovořilo o finančním ohodnocení: „finanční stránka je
samozřejmě také důležitá“, „Finanční ohodnocení dělá své“. Vztah k finančnímu
ohodnocení se u jednotlivých respondentů velmi liší. Někteří přikládají mzdě zásadní
význam a hodnotí ji jako jediný důvod k vykonávání své práce: „musím vydělat na ten
nájem a na to žrádlo“, „Chodím sem jenom proto, že musím.“ Jiní sice přiznávají
důležitost finanční odměny za práci, ale není pro ně stěžejní: „to děláš kvůli lidem, ne kvůli
penězům“. Respondenti také hovoří o motivační síle peněz, která kompenzuje náročnost
práce na akutním psychiatrickém oddělení: „kdyby byly peníze stejný tak jako na jiným
oddělení, tak nevěřím, že by tady někdo vydržel“ a hodnotí jednotlivé formy příplatků v
jejich zažité podobě jako poměrně neúčinné: „Benefity (pozn. myšleno finanční příplatky,
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všem jednorázově stejná částka) jsou příjemné, ale není to nic, co by mě extra
motivovalo.“
Podobně různorodé jsou výpovědi ohledně uznání vedení organizace. Zatímco pro
některé účastníky nemá valný význam: „nepotřebuju, aby mě někdo uznával“, pro jiné je
to téma velmi důležité: „uznání je základ“. Některé výpovědi měly značný emoční
doprovod zdůrazňující naléhavost problému: „Tady chybí uznání, tady chybí vlídné slovo.“
Uznání je jedním z respondentů chápáno konstruktivně, jako zpětná vazba: „Uznání a
ocenění vnímám jako zpětnou vazbu, nelpím na něm.“ Objevila se i konkrétní představa o
podobě takového uznání, může to být poplácání a slovní pochvala: „že vedení přijde,
poplácá po rameni a řekne perfektní“.
Z odpovědí vyvstalo téma potřeby spravedlivého uznání a oceňování: „na všechny
by měl být stejný metr“, „Jsem na tom stejně, jako ten kdo nic nedělá.“, „Rád bych
využíval a rozvíjel své schopnosti a byl za to oceněn.“ Účastníci sami konstatují
nespokojenost v rovném odměňování: „Neexistuje osobní ohodnocení, všichni mají
stejně.“
Svou roli v oblasti potřeb uznání a ocenění hrají také sami příjemci péče. Potřeby v
oblasti uznání pacientů by mohli být uspokojeny vděkem, kterého se ale respondentům
nedostává: „člověk se například na jiným oddělení, dočká aspoň takového jako vděku“,
„to je hrozně demotivující, když se těm lidem snažíš pomoct a oni ti místo vděku nadávají a
třeba by tě i napadli“. Uznání psychiatrických pacientů považuje jeden z respondentů za
problematické: „tuhle práci ocení jen hrozně málo pacientů“. Jiný zaměstnanec naopak
uvádí kladné reakce pacientů: „dělám svou práci dobře, pacientky to kvitují“.
Sebeúcta se v rozhovorech objevila několikrát v podobě ocenění svých vlastních
schopností na poli psychiatrie: „vím co umím a to mi stačí“, „Dělám jí proto, že si myslím,
že jsem v ní dobrá.“ Objevilo se i vyjádření o problémech se sebeúctou, které se projeví v
neschopnosti odmítat požadavky druhých: „s tím člověk má někdy problém se sebeúctou,
že na všechno kejvne ... a je to na tvůj úkor“.
11.5 Potřeby seberealizace
Mnohé z účastníků výzkumu spojuje zájem o psychiatrii. Tento zájem je dán vlastní
zkušeností nebo zkušenostmi někoho z okolí: „Zajímá mě psychiatrie, protože jsem měl
známé, kteří měli zkušenosti s drogama.“, „vlastní zkušenost pomůže v pochopení
druhých“. Potřeba seberealizace se potom projeví v touze aplikovat své zkušenosti do
praxe: „Mám velkou potřebu seberealizace ve smyslu využívat své znalosti a schopnosti na
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poli psychiatrie“. Jeden z respondentů vysvětlil specifikum psychiatrie, kterým je nutnost
vkládat faktor své osobnosti do péče: „Specifikum psychiatrie spočívá ve složce člověka,
do práce vkládám faktor svojí osoby.“
Prožívat obohacení z práce je pro mnohé respondenty důležitou potřebou. Toto
obohacení vychází z předpokladu, že ošetřování duševně nemocných je práce, jež i
pečovatelům cosi přináší: „je to práce zajímavá, obohacující, kultivující, osobnost
pečující“. „mi to dává dobrý pocit, že jsem někomu pomohla“, „aby mě práce těšila,
naplňovala, aby mi přinášela radost“, „práce jako služba lidem, dáváme něco jeden
druhému“. Respondenti hodnotí práci v psychiatrii jako práci, která jim umožňuje osobní
rozvoj a získání zkušeností: „získávám zde zkušenosti, které využiji v komunikaci s
kýmkoliv“, „rozvíjím se tady, je to naprosto jiný typ péče než na jaký mě připravovala
škola, což vnímám jako obohacující“.
Nelékařští zdravotničtí pracovníci participující na výzkumném šetření se zamýšleli
také nad smysluplností práce. Pro mnohé je potřeba smysluplnosti významná, práce
psychiatrických sester je potřebná a touha pomáhat může sama o sobě být zdrojem
motivace: „je to potřebné“, „motivuje mě touha pomáhat nemocným“. Vyjadřují se v tom
smyslu, že pokud je práce zdravotnického pracovníka v psychiatrické péči vykonávána
dobře, je nemocným přínosem: „práce má smysl a přináší něco lidem, a nebo lidé nejsou
spokojení a je čas na změnu“. Svou roli hraje zájem o pacienty: „mám ale pořád zájem o
pacienty, práce mě baví“, který dokonce někteří řadí nad své finanční zájmy: „to děláš
kvůli lidem, ne kvůli penězům“. Respondenti uvedli také činnosti a požadavky, které jim
smysluplné nepřipadají a práci jim ztěžují či otravují. Jsou jimi psaní do dokumentace:
„člověk někdy nemůže věnovat tomu pacientovi tak, jak by se možná radši věnoval než tolik
psal“, „ošetřovatelský procesy jsou otravný, mají nulový efekt“, audity: „...audity... je to k
ničemu, všichni to ví a stejně se to dělá. To člověku tu práci šíleně otráví“, a obecně
zbytečná nařízení: „být neobtěžován zbytečnými nařízeními, které nám ztěžují práci“.
V negativním slova smyslu se v rozhovorech objevilo téma substituce oborů. Téma
je dalším ze skupiny těch, které vyvolávají silné emoce. Substitucí oborů se myslí
především využívání psychiatrie pro umisťování klientů intoxikovaných alkoholem nebo
psychoaktivními látkami. Tito klienti nejsou některými respondenty považovány za
nemocné a péče o ně ubírá z jejich kapacity pro péči o skutečně potřebné: „...tady ani
nejsou pacienti psychicky nemocní, tady jsou spíš alkáči, feťáci a tahleta parta...“,
„podmínky ztěžují sociální hospitalizace, psychiatrie často funguje jako záchytka“,
„Pomohlo by, kdyby se nepřijímali alkoholici a feťáci a mohla jsem se věnovat opravdu
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nemocným lidem.“ S tématem souvisí i otázka materiální nevybavenosti pracoviště pro
přijímání opilců: „ten pacient má dvě promile … to lůžko není monitorovaný...“.
Hojně vyslovovanou potřebou je přispění k dobrému výsledku péče: „cítím velkou
potřebu vidět výsledky svojí práce“, „Naplňuje mě, když vidím, že léčba má efekt.“ Dobrý
výsledek péče je naplněn zlepšujícím se stavem nemocného: „jel domů v pohodě, tak to
člověka potěší“. Akutní charakter oddělení této potřebě nahrává, neboť pacienti v akutních
stavech obvykle dobře reagují na počáteční léčbu: „akutní stavy se poměrně rychle zaléčí“.
V několika rozhovorech se objevila otázka vzdělávání. Výpovědi týkající se tohoto
tématu jsou znovu velmi rozdílné. Někteří zaměstnanci necítí potřebu se vzdělávat: „další
vzdělání tady k ničemu nepotřebuju“, jiní naopak tuto potřebu mají: „Cítí potřebu se
nadále vzdělávat.“ Ti, kteří tuto potřebu mají, si cení skutečnosti, že vedení jim další
vzdělání umožňuje: „cení si toho, že má možnost dodělat si školu, má možnost navštěvovat
kurzy“. Další vzdělání by mělo být dle účastníků výzkumu především smysluplné, může
mít formu zvýšení kvalifikace v rámci školního vzdělávání, seminářů nebo i samostudia:
„ráda bych studovala ve formě seminářů a samostudia“, „Rád bych se nadále rozvíjel,
vzdělával, a to formou přijatelnou a někým přijatelným tak, aby to dávalo smysl“.
12 Diskuze
Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů s nelékařskými zdravotnickými
pracovníky v akutní psychiatrické péči se autorka pokusila získat odpověď na otázku:
„Jaké potřeby ve vztahu ke své práci identifikují nelékařští zdravotničtí pracovníci v akutní
psychiatrické péči?“ Z výzkumného šetření realizovaného pomocí polostruktorovaných
rozhovorů vyvstalo 23 témat (oblastí), které mají vztah k potřebám zúčastněných 10
respondentů. Tato témata byla znovu začleněna do Maslowovy pyramidy potřeb, viz
obrázek 1:
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Obrázek 1: Hierarchie potřeb nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní
psychiatrické péči dle Maslowovy teorie
Potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péči se
vyskytují na všech úrovních Maslowovy pyramidy potřeb. V rámci fyziologických potřeb
identifikovali účastníci výzkumu 3 oblasti, jenž jsou pro ně významné: stravu, odpočinek
a ošacení. V oblasti stravy byla identifikována především potřeba jíst v klidu, zaměstnance
trápí absence pauzy na oběd, jež není pro zajištění bezproblémového provozu oddělení
možná. Stávající systém přispívání na stravování v podobě pobírání stravenek hodnotí
respondenti jako neuspokojivý. Možností řešení by mohlo být dovážení obědů pro
zaměstnance přímo na oddělení. Výsledky korelují s výsledky výzkumu Jiráskové (2016),
která hodnotila stávající motivační systém z pohledu zaměstnanců ve výrobní organizaci. Z
výsledků jejího šetření vyplývá, že zaměstnanci považují možnost stravování na pracovišti
za hlavní zaměstnaneckou výhodu.
Ze dvou hledisek nahlížejí účastníci výzkumu potřebu odpočinku. První je potřeba
odpočinku v rámci každé služby, tedy v podstatě pracovní přestávka, kterou charakter
oddělení příliš neumožňuje. Druhá je potřeba dlouhodobého odpočinku, která souvisí
především s vhodně zvolenou organizací služeb, eventuálně jejich pravidelností. Absenci
pracovních přestávek u zdravotních sester identifikovala ve své bakalářské práci
Potácelová (2010). Z celkového počtu 155 účastníků jejího kvantitativního šetření
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odpovědělo 30 zdravotních sester, že většinou půlhodinovou přestávku nemají z toho
důvodu, že mají hodně práce a 25 zdravotních sester je rádo, pokud se za 12 hodin práce
stihne napít. Autorka této studie nespecifikuje pracoviště dotazovaných. Špirudová (2015)
říká, že nemožnost mít přestávky je důsledkem přetížení sester, které je způsobeno
nedostatkem personálu ve službách. Je to téma, které sestry uvádějí jako jedno z akutních
témat k řešení.
Potřeby jistoty a bezpečí jsou reprezentovány jak potřebou nebýt ohrožen, tak
potřebami personálního a materiálního zabezpečení. Tyto jednotlivé složky spolu úzce
souvisejí, neboť právě kvalitní personální a stavebně-technické vybavení vede k redukci
pocitu ohrožení. Ve službách by účastníci výzkumu chtěli mít především spolehlivé,
kvalifikované, schopné, činorodé kolegy a více mužského personálu. Dle Ječné, Hosáka a
Čermákové (2009) se většina psychiatrických sester osobně podílí na fyzickém omezování
pacientů a dle těchto sester je personální zabezpečení nedostatečné. Většina
psychiatrických sester se dle stejné studie obává fyzického napadení ze strany pacienta.
Procházková (2014) došla ve svém výzkumu k závěru, že téměř jedna třetina
psychiatrických sester označuje možné ohrožení ze strany pacienta za hlavní demotivační
faktor. Špirudová (2015) uvádí riziko napadení jako jeden z významných zdrojů
nespokojenosti sester. Psychiatrické sestry v rámci jejího výzkumu přímo uvedly, že se
necítí v práci bezpečně. Ve stejném duchu píše Říhová (2013), podle které se setry se na
psychiatrických pracovištích necítí bezpečně z důvodu možného napadení agresívním
pacientem, nedostatku mužů na pracovišti a nutnosti doprovázet pacienty do výtahu
Materiálně-technické vybavení pracoviště je pro účastníky výzkumu důležité,
avšak souvisí mocně s již probraným kvalitním vybavením personálním. Pracovní
pomůcky by mohly být, je ovšem nutné, aby je zaměstnanci zajistili (nafasovali). V
rozhovorech se objevili i požadavky na stavebně-technické podmínky pracoviště (například
požadavek na funkční izolační místnost), které by přispěly jak ke zvýšení bezpečnosti, tak
také ke zkvalitnění péče.
Výzkumné šetření odkrylo potřebu být pečován a podporován vedením. Tato
podpora z pohledu účastníků spočívá ve spolupráci, péči o zaměstnance (např. možnost
využití rehabilitačních a relaxačních prostor a procedur), vlídném přístupu k
zaměstnancům, neobtěžování nařízeními, které zaměstnanci považují za zbytečné, vstřícné
organizaci služeb. Respondenti považují ošetřovatelství v psychiatrii za natolik náročné, že
si zaslouží a potřebují podporu, případně i drobnou shovívavost ze strany svých vedoucích
pracovníků. Zajímavý pohled na náročnost psychiatrického ošetřovatelství a jeho zvládání
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sestrami přináší studie Ječné, Hosáka a Čermákové (2009). Studie zkoumá problematiku
stresu v povolání psychiatrické sestry. Autoři označili psychiatrické sestry za více odolné
ke stresu než sestry ze somatických oddělení, a to i navzdory náročnosti oboru psychiatrie
v oblasti psychické zátěže. V závěru svého článku vyjmenovávají oblasti, jimž by se měl
věnovat zdravotnický management pro podporu svých pracovníků, jsou jimi: profesní růst
a další vzdělávání, vytváření podmínek pro efektivní týmovou spolupráci, zajištění
odpovídajícího množství kvalifikovaného personálu. Říhová (2013) došla v rámci svého
výzkumu ke korespondujícím závěrům. Podle ní si sestry na psychiatrických pracovištích
od managementu přejí zajištění vitamínových přípravků, navýšení personálního obsazení,
práci s kolektivem, umožnění odpočinku a relaxace formou poskytování lázeňských,
wellness a relaxačních pobytů. Sestry ve zmíněné studii samy navrhly pro stmelování
kolektivu použít skupinovou intervizi.
Potřeba být součástí dobrého kolektivu byla zařazena do kategorie potřeb
společenských. Dotazovaní v rámci popisu dobrého kolektivu identifikovali potřeby
sounáležitosti, přátelství, porozumění, vstřícnosti, vypomáhání a humoru. Humor, coby
nástroj, který dokáže odlehčit náročnému charakteru práce, identifikovali ve svém
výzkumu shodně i Jackson a Morrissette (2014). Nešpor (2009) uvádí smích a humor jako
jeden z ochranných faktorů proti syndromu vyhoření zdravotníků v psychiatrii. Špirudová
(2015) ve své knize upozorňuje, že interpersonální vztahy mezi sestrami jsou dnes oproti
minulosti více dynamické, individualistické a roli může hrát poziční rivalita. Stejná autorka
píše, že téma interpersonálních vztahů je jedno z nejčastěji volených témat pro supervizi ve
zdravotnictví. Mít dobré vztahy s lékaři je další z potřeb, jež účastníci výzkumu
identifikovali. Tyto dobré vztahy jsou charakterizovány úctou a vstřícností. Dobré
interpersonální vztahy a humor dokáží podle respondentů také aktivně přeměňovat
negativní atmosféru na oddělení v pozitivní. O atmosféře pracovní skupiny píší Bedrnová,
Nový a kol. (1998) jako o stimulačním prostředku. Vedoucí pracovník může dosahovat
tohoto stimulačního účinku tím, že podporuje kontakty mezi zaměstnanci, podněcuje
skupinové řešení problémů, vytváří prostor pro výměnu informací a neformální setkávání.
Vztahy s pacienty jsou nelékařskými zdravotnickými pracovníky v akutní
psychiatrické péči hodnoceny neutrálně až pozitivně. Jediný z respondentů upozornil na
hrozbu syndromu vyhoření v souvislosti s přibývajícími léty na psychiatrii, během kterých
se vztah s pacienty zhoršuje. K opačným závěrům došla Špirudová (2015), z výsledků její
studie vyplývá, že pro sestry z psychiatrických pracovišť je pro syndrom vyhoření
rizikovější spíše mladší věk a kratší délka praxe. Syndromem vyhoření u sester z
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psychiatrických a somatických oddělení se zabývali i Ječná, Hosák a Čermáková (2009). Ti
považují psychiatrické sestry za více odolné vůči stresu a tím i méně ohrožené syndromem
vyhoření. Autoři nabízejí i vysvětlení svého tvrzení, může jím být „skutečnost, že
pracovníci na psychiatrických odděleních postupně získávají poznatky v oblasti hygieny
duševního života, schopnosti účinné relaxace, nezbytnosti vytváření podpůrné sociální sítě,
snižování stresu na pracovišti a asertivního jednání“ (Ječná, Hosák, Čermáková, 2009: 30).
Naproti tomu, Honzák (2009) považuje personál psychiatrických zařízení za jednu z
nejohroženějších skupin. Za rizikový považuje mimo jiné faktor větší odpovědnosti za
pacienta a také osobnostní faktory, které vedou k volbě psychiatrie jako pracovního oboru.
Účastníci výzkumu označili za jednu ze svých potřeb potřebu sdílení. Za účelem
saturace této potřeby navrhovali realizaci interní nebo externí supervize. Žádný z
respondentů, kteří o supervizi hovořili, nebyl doposud žádné supervize účasten. Supervize
ve zdravotnictví nemá v České republice zatím tradici, není zakotvena do žádné legislativní
normy, je tedy pouze na rozhodnutí managementu organizace, zda supervizi svým
zaměstnancům nabídne či nikoliv. Říhová (2013) ve své kvantitativní studii prováděné na
vzorku 96 sester ze 4 různých psychiatrických pracovišť uvedla, že pouze 4 %
dotazovaných sester využívá supervizi.
Téma v oblasti potřeb významné je finanční ohodnocení. Vztah k němu se u
jednotlivých zaměstnanců velmi liší. Někteří vykonávají svou práci pouze pro peníze, jiní
sice připouští důležitost výdělku, ale přikládají silný význam i jiným hodnotám. Některým
kompenzují peníze náročnost psychiatrického ošetřovatelství. Jednorázové paušální
příplatky hodnotí respondenti jako motivačně neúčinné. Ve shodě s nimi informují
Bedrnová, Nový a kol. (1998) o nezbytnosti přímého vztahu odměny k výkonu, neboť tato
podmínka významně zvyšuje stimulační účinnost. Odměnu by podle těchto autorů měl
pracovník dostat za výkon a měl by přesně vědět, za který.
Podobně rozporuplných výsledků bylo dosaženo v oblasti potřeby uznání vedení
organizace. Někteří respondenti uznání nepotřebují, jiným velmi chybí. Uznání může mít
podobu prosté slovní pochvaly. Pro některé zaměstnance plní uznání vedení funkci zpětné
vazby. Toto zjištění znovu potvrzují Bedrnová, Nový a kol. (1998), kteří píší, že
neformální hodnocení ovlivňuje jak racionální, tak prožitkovou rovinu. V rovině racionální
se jedná právě o zpětnou vazbu. V rovině prožitkové se zvyšuje pracovníkova sebedůvěra,
povzbuzuje se jeho motivace a ochota pracovat.
Pro účastníky výzkumu je významná potřeba spravedlivého uznání a oceňování.
Spravedlnost při udělování odměn je podle Bedrnové, Nového a kol. (1998) základní
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podmínkou jak pro účinnou stimulaci, tak pro tvorbu a udržení bezproblémových
mezilidských vztahů.
Uznání od pacientů cítí pouze někteří účastníci výzkumného šetření. Jiní vděk od
příjemců péče nepociťují a tuto skutečnost chápou jako demotivující. V oboru psychiatrie,
podle jednoho z respondentů, ocení práci sestry jen málo pacientů. Sestra na psychiatrii by
dle Markové, Venglářové, Babiakové (2006) měla disponovat jistými osobnostními
předpoklady, měla by dosahovat určité úrovně sebepoznání, která jí umožní zvládat
náročné pacienty, dostatečně se ovládat a zachovávat neutrální postoj k příjemcům péče,
ačkoliv jejich reakce jsou často nepřiměřené.
Nelékařské zdravotnické pracovníky v akutní psychiatrické péči spojuje zájem o
psychiatrii jako obor. Tento zájem je podpořen vlastní zkušeností nebo zkušeností někoho
blízkého. Specifikum psychiatrického ošetřovatelství je možné spatřovat v nutnosti vkládat
do práce faktor svojí osoby. Ječná, Hosák, Čermáková (2009) došli ve svém výzkumu k
závěru, že hlavním důvodem práce na psychiatrii je nejčastěji zajímavá práce, jež
uspokojuje naprostou většinu sester. Procházková (2014) ve své studii zjistila, že 61 %
sester považuje za hlavní motivační faktor při výběru povolání zájem o psychiatrické
ošetřovatelství.
Potřeba prožívat obohacení z práce vychází ze zjištění, že respondenti považují
ošetřování duševně nemocných za práci, která jim samotným cosi přináší. Je to práce
zajímavá, obohacující, kultivující, osobnost pečující, umožňující osobní rozvoj a získání
zkušeností. Ke stejným závěrům dospěli i Ječná, Hosák a Čermáková (2009), kteří píší, že
většině sester pomáhají znalosti z oboru psychiatrie také v osobním životě v tom smyslu,
že dokáží lépe odhadnout povahu a chování lidí, lépe jim dokáží pomoci, dokáží brát život
spíše s nadhledem, jsou lépe schopné řešit mimopracovní situace spojené se stresem, jsou
empatičtější vůči ostatním, lépe komunikují a snadněji se vyrovnávají se svými osobními
problémy.
Významnou potřebou se ukázala být pro nelékařské zdravotnické pracovníky v
akutní psychiatrické péči smysluplnost práce. Přitom smysl jim může dávat samotná
touha pomáhat nemocným a skutečnost, že nemocným jejich práce cosi přináší. Objevil se
i altruistický zájem o pacienty řazený nad finanční zájmy zaměstnance. Říhová (2013) se
ve své práci tímto tématem přímo zabývala a zjistila, že sestry s vyšší mírou prožívané
smysluplnosti vykazují vyšší míru osobního uspokojení. Smysluplnost práce je dle
Procházkové (2014) pro 26 % sester důvodem pro výběr povolání sestry v psychiatrii.
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Respondenti se vyjádřili také ke skutečnostem, které jim smysluplné nepřipadají.
Patří mezi ně psaní do dokumentace, audity a obecně zbytečná nařízení, která ztěžují
zaměstnancům už i tak náročnou práci. Toto téma otevřela ve své knize Špirudová (2015),
která píše, že v souvislosti s transformací struktury a metodiky ošetřovatelské péče si sestry
nejčastěji stěžují na ošetřovatelský proces, ošetřovatelskou dokumentaci, audity a
standardy. Autorka dále také píše, že zdravotníci se necítí být postupy, které dle nich
postrádají smysl, vázáni, zjednodušují si je a tvrdí o nich, že jsou v praxi nepoužitelné.
Říhová (2013) identifikovala administrativní činnosti jako největší negativum práce sestry
na psychiatrickém pracovišti.
Potřebou zdravotníků v akutní psychiatrické péči je nevyužívat psychiatrická lůžka
pro hospitalizaci klientů intoxikovaných alkoholem nebo psychoaktivními látkami. Tito
lidé nejsou respondenty považováni za nemocné a ubírají z prostorové i personální
kapacity těm, kteří pomoc skutečně potřebují.
Potřeba dobrého výsledku péče je naplněna zlepšujícím se stavem nemocného, který
je obvykle v akutní psychiatrické péči možné sledovat. Říhová (2013) zjistila, že 20 %
sester hodnotí jako pozitivum své práce možnost sledovat, kterak se zlepšuje zdravotní stav
pacientů.
V oblasti potřeby vzdělávání byly odpovědi respondentů rozporuplné. Zatímco
někteří necítí potřebu se dále vzdělávat, jiní o to usilují a cení si skutečnosti, že vedení
organizace jim vzdělání umožňuje. Vzdělávání může mít různé podoby (další školní
vzdělání, semináře, samostudium), mělo by ale být především smysluplné. Dle
Procházkové (2014) považuje 90 % sester vzdělávání v psychiatrické péči za důležité. 77
% sester má o další vzdělávání zájem, dalších 15 % by získalo zájem se současnou
podporou zaměstnavatele.
13 Doporučení pro praxi
V průběhu procesu tvorby překládané diplomové práce se vynořovaly možnosti
praktické aplikace výsledků do řízení dané organizace. Z několika přístupů, které si
vytvářely prostor v autorčině mysli, byly vybrány dva. Prvním je využití Herzbergovy
teorie potřeb, která umožňuje nahlížet získaný výčet potřeb z hlediska jejich příslušnosti k
jedné ze skupiny faktorů. Druhým je použití mentální mapy, která efektivně znázorňuje
výběr nejdůležitějších poznatků výzkumného šetření a zachycuje jejich vzájemnou
souvztažnost. Oba přístupy jsou podrobněji probrány v následujících podkapitolách.
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13.1 Využití Herzbergovy teorie potřeb
Pro potřeby personálního managementu a také pro potřeby této práce se dobře hodí
Herzbergova dvoufaktorová teorie potřeb (viz podkapitola 2.2). Proto byly stávající
kategorie přeskupeny do teoretického rámce Herzbergovy teorie a výsledkem se stala
následující tabulka:
Faktory hygienické

Faktory motivační

Pracovní řády a směrnice

Výkon

substituce oborů

dobrý výsledek péče

Technické vedení

Uznání

stabilita materiálního prostředí

uznání vedení organizace
spravedlivé uznání a oceňování
uznání pacientů
sebeúcta

Pracovní podmínky

Práce samotná

strava

vztah s pacienty

odpočinek

zájem o psychiatrii

ošacení

obohacení z práce

pocit ohrožení

smysluplnost práce

kultura organizace
atmosféra na oddělení
potřeba sdílení
Vztahy k nadřízeným

Odpovědnost

péče o zaměstnance / podpora vedení
Vztahy ke spolupracovníkům

Služební postup

stabilita mezilidských vztahů

vzdělávání

pracovní kolektiv
Osobní život
stabilní práce
Výdělek
finanční ohodnocení
Tabulka 1: Kategorizace podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie potřeb
Podle Herzbergovy teorie potřeb jsou faktory hygienické odpovědné za
nespokojenost pokud se jich zaměstnancům nedostává nebo pokud je považují za
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neuspokojivé. Jsou-li hygienické faktory v příznivé kvalitě, ústí k pracovní spokojenosti.
Nemají však výrazný vliv na motivaci zaměstnanců (Bedrnová, Nový a kol., 1998).
Faktory motivační v nepříznivém stavu způsobují nespokojenost a nedostatečnou
motivaci k práci. Pokud jsou vhodně naplněny, způsobují pracovní spokojenost a dobrou
pracovní motivaci (Bedrnová, Nový a kol., 1998).
V případě konkrétního zkoumaného pracoviště autorka identifikovala několik oblastí
potřeb, které vyplynuly z analýzy rozhovorů realizovaných se sestrami a zdravotnickými
asistenty v akutní psychiatrické péči. Pro potřeby vedení organizace může být významné
nahlédnout tyto potřeby zasazené do teoretického rámce Herzbergovy teorie a usilovat o
jejich implementaci do personálního řízení. Pro prevenci nespokojenosti a zlepšení
pracovní spokojenosti zaměstnanců je na základě teoretického rámce podle Herzberga
třeba:
•

zaměřit se na oblasti související s koncepcí psychiatrické péče s důrazem na
vyloučení přijímání intoxikovaných pacientů na akutní psychiatrická lůžka;

•

usilovat o zabezpečení a udržení stavebně-technických a materiálních podmínek,
jež by umožňovaly bezpečný a bezproblémový chod jednotlivých oddělení;

•

zajistit vyhovující pracovní podmínky, zejména se zaměřit na změnu stávajících
podmínek stravování nelékařských zdravotnických pracovníků;

•

dopřát zaměstnancům dostatek prostoru pro odpočinek, a to ve smyslu vhodné
organizace služeb i zajištěním dostatečného množství personálu ve službách;

•

zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, znovu zejména
zajištěním dostatečného počtu kvalitního personálu;

•

respektovat a reflektovat potřebu sdílení, eventuálně ji s výhodou využít pro
podporu a vzdělávání zaměstnanců formou supervizních setkání;

•

věnovat se péči o zaměstnance, reflektovat jejich potřeby, nabízet a realizovat
podporu zaměstnanců, spolupracovat se zaměstnanci a nestěžovat jim práci
nařízeními, které by byly zaměstnancům spíše překážkou než pomocí;

•

vybírat a přijímat kvalitní kvalifikované zaměstnance, pečovat a kultivovat dobré
vztahy na pracovišti, podporovat týmovou spolupráci, být nápomocen při řešení
konfliktů;

•

zajistit zaměstnancům odpovídající a spravedlivé finanční ohodnocení.
Pro zajištění spokojenosti a dobré dlouhodobé vnitřní motivace zaměstnanců je třeba

zejména:
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•

přispívat k zajištění dobrého výsledku péče;

•

projevovat uznání, např. formou prosté pochvaly za konkrétní výkon; zejména se
zaměřit na skutečnost, aby uznání bylo spravedlivé;

•

pěstovat sebeúctu zaměstnanců a podporovat jejich kompetence;

•

umožnit a podporovat smysluplné vzdělávání zaměstnanců.

13.2 Myšlenková mapa
Využití myšlenkové mapy je pro management organizace další z možností, jak
pracovat s výsledky provedeného výzkumného šetření. Její výhodou je snadná aplikace a
velmi názorné grafické zobrazení stěžejních potřeb a jejich vzájemných vztahů.
Myšlenkové mapy jsou účinné nástroje pro řešení problémů, učení a rozvoj. Jde o
grafické znázornění řešeného tématu, rozpracování jeho jednotlivých součástí, vlivů a
důsledků a znázornění vztahů mezi těmito koncepty. Buzan a Buzan (2012) popisují užitky
využití myšlenkových map. Těmi jsou podle zmíněných autorů generování nápadů,
koncepcí a postupů, tzn. myšlenkové mapy nás „nutí přemýšlet o podstatě, smyslu a cíli
toho, co chceme, o souvislostech prvků či kroků, kterými se náš záměr postupně naplňuje“
(Buzan, Buzan, 2012: 4). Myšlenková mapa umožňuje náhled na danou problematiku z
ptačí perspektivy a také efektivní sdílení řešení s druhými lidmi (Buzan, Buzan, 2012).
Na základě výsledků výzkumného šetření, jehož cílem bylo identifikovat potřeby
nelékařských zdravotnických pracovníků v akutní psychiatrické péče, byla autorkou
diplomové práce vytvořena mentální mapa zachycující stěžejní oblasti identifikovaných
potřeb a jejich vzájemné působení (obr. 2). V průběhu tvorby této myšlenkové mapy byly
identifikovány dvě centrální kategorie, kterými jsou podpora vedení a kvalitní pracovní
kolektiv. Jsou to oblasti, které byly nejnaléhavěji zmiňovány účastníky studie a podle
výsledků mají také vazbu na mnoho dalších oblastí potřeb. Jako příklady těchto vazeb
uvádím: Potřeba bezpečí je jednoznačně spjata s dostatečným a kvalitním personálním
obsazením služby. Potřeba materiálního vybavení je naplněna pouze v případě, že
kolegové sloužící v minulých dnech materiál nafasují, odvíjí se tedy od kvalitního
pracovního kolektivu. Přebytek nařízení, které účastníci považují za nesmyslné, je
předepsán „shora“, je tedy spjat s nedostatečnou podporou vedení. Potřeba dobrých vztahů
na pracovišti se odvíjí od spravedlivé podpory vedení a pracovního kolektivu, který je
kvalitní a vhodně sestavený. Zároveň byla zvolena cílová oblast, kterou je dobrý výsledek
péče. Dobrý výsledek péče je významnou potřebou zaměstnanců (jak vyplynulo ze studie
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samotné), je ale také účelem poskytování zdravotní péče v obecném kontextu. Je tedy
považován za cíl pracovního úsilí.
Myšlenková mapa velmi dobře ukazuje, jakým oblastem je třeba věnovat pozornost,
aby byli zaměstnanci schopni dosahovat cíle, objasňuje také vzájemná působení vybraných
oblastí potřeb. Výsadní postavení se ukázala mít potřeba sdílení, která je ze své podstaty
oblastí velmi interaktivní. Obousměrně ovlivňuje mnoho dalších oblastí potřeb a má
přímou návaznost na cíl, tedy dobrý výsledek péče. Potřeba sdílení může být naplněna
formou vhodně zvolené a aplikované supervize, jejíž konkrétní návrh rozpracovává
následující podkapitola.

Obrázek 2: Mentální mapa zachycující stěžejní oblasti potřeb a jejich vzájemné působení

13.3 Návrh na zavedení supervize do organizace
Jak píší Havrdová a Hajný (2008), účastník supervize se během supervize učí aktivně
pracovat na naplnění svých potřeb a využívat pomoc supervizora i skupiny. Proto bych,
vzhledem ke skutečnostem zjištěným z realizovaného výzkumného šetření, na tomto místě
navrhovala zavedení supervizního procesu do organizace. Tento návrh, rozebraný v
následujícím textu, má sloužit pouze k utvoření představy možností a postupu zavádění
supervize do konkrétní organizace.
Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že u samotných potencionálních příjemců
supervize – tedy sester a zdravotnických asistentů – je po supervizi spontánní poptávka.
Vzhledem k charakteru práce, který klade velké nároky na týmovou spolupráci, se nabízí
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využití formy týmové supervize. Do supervizního procesu navrhuji zapojit i další
zdravotnické pracovníky, a to sanitáře, kteří do týmu bez výhrady patří a podílejí se na péči
o nemocné stejně významně, jako sestry a zdravotničtí asistenti. Naopak zapojení lékařů do
týmové supervize je na zvážení. Lékaři jsou samozřejmě taktéž součástí týmu, ale silně
hierarchické vztahy mezi lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky by mohly být
překážkou. Dle Venglářové (2013) se vzhledem k charakteru práce setkáváme ve
zdravotnictví spíše se samostatnou supervizí sesterského týmu.
Ačkoliv nebylo v rámci analýzy rozhovorů uvedeno, ze kterého ze dvou zkoumaných
oddělení jednotliví respondenti pocházejí, zaznamenala výzkumnice výraznější zájem o
vzdělávání, sdílení a reflexi od pracovníků příjmového ženského oddělení. Je to také
oddělení kapacitně menší, tým nelékařských zdravotnických pracovníků se skládá z 16
zaměstnanců, kteří dohromady pracují ve 14 plných úvazcích. Toto oddělení by se tedy
jevilo jako vhodné pro jakýsi pilotní projekt zavedení supervize do organizace s tím, že
podle získávaných zkušeností by se případně mohla supervize postupně zavádět i na další
pracoviště organizace.
Pro zajištění bezpečné atmosféry a důvěry, navrhuji zavedení supervize externí.
Organizace nemá doposud s touto formou supervize žádné zkušenosti. Externí supervize
umožní nejen nestranný pohled zvenčí, ale také může napomoci vymanit se ze silně
hierarchizované struktury zdravotnické organizace, a tím podpořit důvěru a vytvořit prostor
pro reflexi.
V prostředí ošetřovatelské praxe považuji za důležité před samotným zavedením
supervize informovat budoucí příjemce o významu, možnostech a cílech supervize. Stejný
postup uvádí Havrdová a Hajný (2008) i Venglářová (2013), která taktéž doporučuje
připravit prostor pro supervizi pomocí seminářů, případně i ukázek různých metod. Bylo
by tedy vhodné, aby supervizi samotné předcházela informativní schůzka, neboť je zde
předpoklad, že ne všichni zaměstnanci vědí, co jim může supervize nabídnout a jejich
postoj může být tímto ovlivněn. Je třeba se vyvarovat jejich případné domněnky, že
supervize bude jen dalším nástrojem kontroly.
Seminář navrhuji uspořádat vrchní sestrou zařízení v předem smluveném termínu.
Účast by měla být v tomto případě povinná. Seminář vede vrchní sestra spolu s předem
vybraným externím supervizorem. Není ovšem podmínkou, aby stejný supervizor později
samotnou supervizi vedl. Supervizor přizvaný na seminář vedením organizace by měl v
tuto chvíli plnit roli informátora. Účastníci se tedy v rámci setkání dozvědí co je supervize,
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jaké jsou její možnosti, cíle a typy. Je nezbytné, aby pracovníci chápali supervizi jako
nástroj podpory, tedy něco, co dává prostor jejich vlastním potřebám.
Tým je v rámci semináře srozuměn se skutečností, že na supervizní setkávání bude
každý docházet v čase mimo služby na oddělení, je projednán návrh na frekvenci supervize
1x za 6-8 týdnů a trvání jednoho sezení v délce cca 120 minut. Na základě těchto informací
budou zaměstnanci s odstupem nějakého času vyzváni k vyjádření, zda se supervize chtějí
účastnit. Princip dobrovolnosti v účasti na supervizi ve zdravotnictví doporučují i
Havrdová a Kalina (2008). Toto rozhodnutí by mělo být ovšem závazné a mělo by vést k
určité zodpovědnosti účastníků. Docházka na supervizi bude supervizorem evidována,
pokud se zaměstnanec konkrétního supervizního setkání nezúčastní, měl by se předem
omluvit s udáním důvodu této neúčasti. Účast na supervizi by tedy měla být tzv. „povinnědoborovolná“. Tento typ účasti doporučuji právě vzhledem ke skutečnosti, že požadavek
supervize byl v rámci výzkumného šetření se zaměřením na potřeby zaměstnancům
vznesen zaměstnanci samými. Předpokladem je tedy dobrá úroveň motivace zaměstnanců
k supervizi.
Vzhledem k finančním možnostem zdravotnických zařízení není v našich
podmínkách obvykle možné zajistit rozdělení do supervizních skupin v maximálním počtu
7 účastníků, jak doporučuje odborná literatura (např. Hawkins, Shohet, 2004; Ministerstvo,
2008). Proto se v běžné praxi přistupuje k supervizi i ve větším počtu účastníků. V
konkrétním případě týmu akutního ženského oddělení navrhuji uspořádání supervizních
setkání pro všechny pracovníky, kteří se pro účast rozhodnou. V případě, že budou tací,
kteří se supervize nebudou chtít účastnit, bude možné přizpůsobit rozvrh služeb tak, aby v
den plánovaného supervizního setkání sloužili na oddělení právě tito zaměstnanci. Pokud
se k účasti na supervizi rozhodnou všichni zaměstnanci oddělení, je možné obsadit službu
pracovníky jiných oddělení, případně se mohou pracovníci vystřídat tak, aby měl každý
možnost se zúčastnit co největšího počtu supervizních setkání. Realizace efektivní
supervize podle Venglářové (2013) znamená zajistit, aby se jí mohli zúčastnit všichni
členové týmu. Podle stejné autorky bývá pravidlem, aby se účastníci zúčastnili určitého
daného počtu supervizních setkání (např. 80 % ročně).
V rámci spolupráce zadavatele a příjemců supervize se jeví jako vhodné dát
příjemcům prostor pro výběr supervizora. Výběr supervizora by měl být výsledkem
dohody zadavatele a účastníků supervize tak, aby byl zachován požadavek důvěry. Dle
Vaňkové (2015) bývají supervizní vztahy lepší, právě pokud si supervidovaní mohou sami
vybrat supervizora. Nabízí se nastavit určitá kritéria výběru (například finanční možnosti,
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dostupnost apod.) a požádat zaměstnance o součinnost při procesu samotného výběru.
Určitou koordinaci vyjednávání podmínek poskytování supervize může zajistit týmem
zvolený zástupce. Může jím být staniční sestra oddělení nebo kterýkoliv jiný zvolený člen
týmu. Venglářová (2013) ve své knize otevírá otázku odbornosti supervizora. Touto
odborností má na mysli odbornou příslušnost k práci supervidovaných. Podle této autorky
mají sestry potřebu hledat takového supervizora, který zná jejich práci, včetně oboru, ve
kterém ony samy pracují. Autorka nabízí dva úhly pohledu na tuto problematiku: prvním je
pohled pozitivní – v podobě supervizorovy znalosti povahy práce, druhým je pohled spíše
negativní – v podobě možnosti vnášení svých odborných názorů a zkušeností na úkor
reflexe prožívání supervidovaných. Tyto skutečnosti je třeba brát v úvahu a při výběru
supervizora je zohlednit.
Zaměstnavatel, coby zadavatel supervize, zajistí místo pro supervizní setkávání a
smluvenou odměnu za práci supervizora. Zaměstnavatel by také měl zvážit, zda bude účast
na supervizi započtena do pracovní doby supervidovaných a hrazena z rozpočtu
organizace. Ze zkušeností Venglářové (2013) se zdravotnická zařízení staví k supervizi
kladně a podporují ji jak finančně, tak započtením hodin do pracovní doby. Obojí hraje
významnou roli v motivaci zaměstnanců k účasti na supervizi. Je třeba reflektovat a
případně předem pracovat s otázkou pracovního vytížení zaměstnanců. Špirudová (2015)
dává do souvislosti přetížení sester a zavádění supervize do pracovní doby, neboť účast na
supervizi by navyšovala přesčasy a tím zpětně snižovala ochotu sester k této účasti.
Následuje setkání pro vyjednání návrhu kontaktu. Setkání iniciuje zadavatel, který
pozve vybraného supervizora a zástupce supervizantů. Na setkání si všechny strany
dojednají podmínky – tzn. o jakou supervizi se bude jednat, na co bude zaměřena, kdo
budou její účastníci, kde se bude realizovat apod. Součástí dojednávání podmínek by měl
být i časový plán (Havrdová, Hajný, 2008). Supervizi navrhuji prozatím sjednat na
zkušební dobu 6 měsíců (cca 3 supervizní setkání) s možností prodloužení spolupráce dle
aktuálních podmínek. Supervizor vypracuje podle dojednaných podmínek návrh kontraktu,
který následně zasílá zadavateli i zástupci supervidovaných. Supervizní kontrakt je dle
Havrdové a Hajného „výsledkem spolupracujícího hledání, tázání a vyjednávání
supervizora, manažera (resp. zadavatele) a pracovníků (resp. supervizantů)“ (Havrdová,
Hajný, 2008: 65). Z uvedeného vyplývá, že uzavření kontraktu nemusí být jednorázovým
úkonem, ale spíše procesem, vyžadujícím opakované setkání zúčastněných stran.
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V kontraktu doporučují Havrdová a Hajný (2008) dojednat také otázky důvěrnosti,
informovanosti a mlčenlivosti. Jsou to principy zajišťující bezpečí pro reflexi, která je
samou podstatou supervize.
Nezbytnou součástí supervizní kontraktu je formulace cíle a zaměření supervize. I
tato témata podléhají projednání všech zúčastněných stran. Podle obecného zaměření
rozlišují Havrdová a Hajný (2008) „supervizi týmu“ a „supervizi v týmu“. Zatímco
supervize týmu je zaměřena „na vztahy a uspořádání rolí na pracovišti, kompetence
jednotlivých kolegů, charakter řízení, mechanismy rozhodování a mnoho dalších oblastí
týmové práce a spolupráce“, v případě supervize v týmu „jde vlastně o využití týmu jako
supervizní skupiny, která pracuje na reflexi případu práce s klientem“ (Havrdová, Hajný,
2008: 93). Ku pomoci při společném vyjednávání zaměření supervize, i pozdějším
konkrétnějším hledání témat, mohou být právě výsledky výzkumného šetření týkající se
potřeb zaměstnanců tak, jak jsou uvedeny v předchozích kapitolách.
IV. ZÁVĚR
V diplomové práci s názvem „Potřeby nelékařských zdravotnických pracovníků v
akutní psychiatrické péči“ autorka cílila na identifikaci potřeb sester a zdravotnických
asistentů v konkrétní organizaci. Z kvalitativního výzkumného šetření vyvstalo 23
stěžejních témat, které mají vztah k potřebám zúčastněných zdravotníků. Tato témata byla
nejprve zasazena do Maslowovy teorie potřeb, která umožnila jejich přehledné zarámování.
Později, již s ambicí na nalezení odpovědi na první ze třech stanovených specifických
výzkumných otázek a aplikování výsledků studie do praxe konkrétní organizace, byla
použita Herzbergova teorie potřeb, která umožnila identifikovat oblasti, na které je třeba
zaměřit pozornost při usilování o zlepšení pracovní spokojenosti zaměstnanců a jejich
dobrou dlouhodobou vnitřní motivaci. Zároveň byla v rámci doporučení pro praxi autorkou
vytvořena mentální mapa zachycující stěžejní oblasti potřeb a jejich vzájemné působení.
Tato mentální mapa umožnila nahlédnutí problematiky v její grafické podobě.
Při hledání odpovědí na stanovené výzkumné otázky se opakovaně vynořovala dvě
stěžejní témata, kterými jsou potřeba být součástí kvalitního kolektivu a pociťovat
efektivní podporu vedení organizace. Stěžejní poznatky tedy spadají plně do kompetence
personální práce. V tomto kontextu je třeba brát v úvahu jistou historicky ukotvenou
oddělenost oboru psychiatrie od ostatních medicínských a ošetřovatelských oborů, a tím i
rozdílně se vyvíjející pohled na zaměstnance poskytující psychiatrickou péči. Tato
separace se významně manifestovala až do dob velmi nedávných a v jistém smyslu může
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přetrvávat dodnes. S posunem psychiatrických služeb do komunitní péče se bude tento
koncept i nadále měnit a vyvíjet, budou se měnit potřeby jak potřeby nemocných, tak
potřeby osob o ně pečujících. V prostředí akutní psychiatrické péče, která bude realizována
v rámci služeb všeobecných nemocnic, bude nutné najít prostor pro snoubení standardizace
se specifikami psychiatrické péče tak, aby bylo možné prostřednictvím kvalitních a dobře
motivovaných zaměstnanců dosahovat dobrých výsledků péče.
Organizace mající zájem o spokojenost a dobrou motivaci svých zaměstnanců by dle
výsledků provedené studie měla soustředit svou pozornost především na výběr kvalitních
pracovníků, zajištění jejich dostatečného počtu, práci s týmem a dále by měla smysluplně
podporovat své zaměstnance tak, aby měli možnost a zájem o rozvoj a uplatňování svých
schopností s cílem poskytování kvalitní péče. V podmínkách české ošetřovatelské praxe je
třeba zaměřit pozornost na stávající systém profesní podpory zaměstnanců, která je v
současném pojetí problematická a její potenciál se nezdá být plně využit.
Při samotné tvorbě diplomové práce dospěla autorka k velmi konkrétním a
praktickým výstupům, které mohou být zdrojem inspirace nejen pro vedení organizace, ve
které byla studie realizována, ale i pro organizace další, takové, které usilují o to, aby jejich
zaměstnanci byli spokojení a motivovaní.
Česká republika čelí akutnímu nedostatku všeobecných sester. Podle přílohy tiskové
zprávy MZ ČR ze dne 29. srpna 2016 klesl počet úvazků všeobecných sester (zde včetně
porodních asistentek) mezi lety 2010 a 2015 o 1279. Ačkoliv je připravován návrh novely
zákona č. 96/2004 Sb, o nelékařských zdravotnických povoláních, jenž počítá se změnami,
které mají tento klesající trend zastavit, je patrné, že ošetřovatelské povolání není za
stávajících podmínek atraktivní, a je potřeba se zaměřit na příčiny této skutečnosti.
Zkoumání potřeb zdravotnických pracovníků (nejen v psychiatrické péči) může být
poměrně jednoduchým a účinným nástrojem, který může pomoci rozkrýt původ
nespokojenosti a odcházení zaměstnanců ze zdravotních služeb do jiných pracovních
odvětví. Zároveň je tento nástroj vhodný pro použití na úrovni konkrétních organizací,
protože dokáže posloužit k zaměření pozornosti na takové oblasti řízení, které považují
sami zaměstnanci za důležité. Jde tedy o pohled samotných pečujících, který může přinést
zásadní podněty mající v konečném důsledku přímý vliv na kvalitu poskytované péče.
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