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1 Úvod 

 

Téma vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsem si zvolila z důvodu toho, ţe v poslední době 

se stále více dbá na to, aby firma poskytovala svým zaměstnancům moţnost se dále vzdělávat 

a rozvíjet a tím zvyšovat svou kvalifikaci a tedy i svůj lidský potenciál. 

 

Změnil se také postoj samotných zaměstnanců k rozvoji svých znalostí a dovedností. Lidé 

si v současné době uvědomují, ţe vzdělávání je sice náročné na čas i jejich úsilí, ale tyto 

vynaloţené náklady jsou kompenzovány patřičným vzděláním a s tím spojeným pracovním 

uplatněním. Jsou si vědomi, ţe podstoupením školících, rekvalifikačních kurzů či dodatečným 

studiem při práci si zvyšují své moţnosti stát se na trhu práce ţádanějšími a 

konkurenceschopnějšími. 

 

Podniky investují stálé více prostředků do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců. Od 

těchto investic očekávají, ţe jim v budoucnu přinesou mnohonásobně vyšší uţitek v podobě 

dosaţení lepšího pracovního výkonu zaměstnanců. Aby byl dosaţený uţitek firmy adekvátní 

vynaloţeným nákladům, musí se firma snaţit co nejlépe vyuţívat získané schopnosti, 

dovednosti a znalosti těchto zaměstnanců. 

 

V organizacích se vyuţívá podnikové vzdělávání, které je zaměřeno na rozšíření znalostí a 

dovedností nad rámec znalostí a dovedností potřebných k vykonávání současného zaměstnání. 

Mnohem častěji se ale ve firmách pouţívá vzdělávání zaměřené na přizpůsobování 

pracovních schopností zaměstnanců měnícím se poţadavkům na výkon práce na dosavadním 

pracovním místě. Například formou doškolování zaměstnanců. Můţe nastat také situace, kdy 

firma zaměstnává pracovníka, jehoţ povolání je pro organizaci v současné době nepotřebné, a 

proto je tento pracovník přeškolován na povolání, které je pro organizace potřebné. 

 

V kaţdé firmě je třeba nejdříve zjistit, zdali je potřeba zaměstnance vzdělávat. V případě, 

ţe se tato potřeba potvrdí, vypracuje se podrobný vzdělávací plán, na jehoţ základě se mohou 

začít realizovat vzdělávací aktivity. Po skončení vzdělávacího procesu se provede hodnocení 

získaných výsledků, aby se mohlo vyhodnotit, zda tento proces vzdělávání byl pro firmu 

přínosný. 
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Cílem mé bakalářské práce je provedení analýzy současného stavu systému vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců na oddělení Gynekologie a porodnictví v Městské nemocnici Ostrava 

Fifejdy na vybraném vzorku respondentů a na základě zjištěného stavu se budu snaţit 

navrhnout vhodné změny či úpravy, které by mohly vést ke zlepšení současného systému 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v nemocnici. 
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2 Teoretická východiska 
 

V následující části práce budete uvedeni do problematiky vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, budou vysvětleny základní pojmy, jako jsou lidský kapitál, lidský potenciál či 

lidské zdroje, ale i další pojmy. Podrobně budou popsány jednotlivé fáze cyklu vzdělávání a 

pouţívané metody a formy vzdělávání zaměstnanců. 

 

V rámci teoretické části práce rovněţ charakterizuji a popíši zvolenou metodiku. 

 

2.1 Použitá metodika 

 

Má práce je rozdělena do pěti částí. Úvodem práce začíná, následují Teoretická 

východiska, kde popisuji problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců z obecného pohledu 

a čerpám především z odborné literatury. Třetí části práce je Charakteristika organizace, ve 

které představím Městskou nemocnici a stručně nastíním historii nemocnice. Dále následuje 

Analýza současného stavu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na oddělení 

Gynekologie a porodnictví v Městské nemocnici v Ostravě, pro kterou vyuţiji analýzu 

dokumentů a metodu písemného dotazování, přesněji techniku dotazníku, který rozdám mezi 

lékaře příslušného oddělení zaměstnaných v nemocnici. Informace potřebné k analýze 

současného stavu nemocnice získávám především prostřednictvím osobních konzultací 

s personální náměstkyní nemocnice a pracovnicí Oddělení vzdělávání. Poslední části práce je 

závěr, kde zhodnotím, zda-li se mi podařilo dosáhnout stanoveného cíle práce a navrhnu 

případná opatření, která by vedla ke zlepšení systému vzdělávání v nemocnici.  

 

2.2 Úvod do problematiky 

 

Jakákoliv organizace světa můţe začít pracovat teprve aţ tehdy, podaří – li se ji dát 

dohromady a začít společně vyuţívat materiální zdroje, finanční zdroje, lidské zdroje a 

informační zdroje jak uvedl Koubek (2008). Materiální a finanční zdroje musí být uvedeny do 

pohybu pomocí lidských zdrojů. Samy o sobě jsou materiální a finanční zdroje nepouţitelné.  

Lidské zdroje jsou poháněny prostřednictvím informačních zdrojů, které představují znalosti, 

dovednosti a schopnosti lidí. Z tohoto tvrzení vyplývá, ţe lidé jsou ţivotně důleţití pro 
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jakoukoli firmu, neboť uvádějí do pohybu ostatní zdroje firmy. Protoţe je nutné investovat do 

získávání, výběru a vzdělávání lidí nemalé finanční prostředky, stávají se tak lidé zpravidla 

nejdraţším, ale i tím nejcennějším zdrojem, který ovlivňuje prosperitu a konkurenceschopnost 

organizace. Personální práce v podobě řízení lidských zdrojů se tak stává nejdůleţitější 

součástí řízení celé organizace. Zásadní podmínkou úspěšnosti organizace je si uvědomit, ţe 

lidé jsou tím nejdůleţitějším pro organizaci, a proto je třeba je správně řídit Právě řízení 

lidských zdrojů rozhoduje o tom, zda organizace na trh uspěje či nikoliv. 

 

2.3 Základní pojmy 

 

V kapitole 2.3 se zaměřím na charakterizování základních pojmů vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. 

 

2.3.1 Personální řízení 

 

Jiţ před druhou světovou válkou si podniky začaly uvědomovat, ţe lidská pracovní síla je 

téměř nevyčerpatelným zdrojem podnikového úspěchu jak uvádí Koubek (2008). Začaly 

vznikat nové personální útvary a rozvíjela se personální politika. Personální práci začali 

přebírat specialisté a personální útvar záhy získal značnou autoritu a pravomoci 

k rozhodování. Personální práce se však zabývala pouze problémy zaměstnávání pracovní síly 

a hospodaření s ní uvnitř organizace. Personální práce se nezabývala strategickými otázkami 

řízení pracovních sil v organizacích, byla zaměřena pouze na operativní řízení. 

 

2.3.2 Lidské zdroje 

 

„Lidské zdroje představují lidi v pracovním procesu, jsou nositeli lidského kapitálu a 

potenciálu“ (Vodák, Kucharčíková, 2007, str. 28) 
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2.3.3 Lidský kapitál 

 

„Lidský kapitál můţeme charakterizovat jako souhrn vrozených a získaných schopností, 

vědomostí, dovedností, zkušeností, návyků, motivace a energie, jimiţ lidé disponují a které 

v průběhu určitého období mohou být vyuţívány k výrobě produktů“ (Vodák, Kucharčíková, 

2007, str. 24). Lidský kapitál lidé vlastní bez vazby na to, jaké je jejich začlenění v organizaci. 

Lidský kapitál lze povaţovat za prvek vstupující do podniku, který se podílí na tvorbě trţní 

hodnoty organizace. Aby si podniky mohly ověřit, zda-ly investovaly efektivně do rozvoje 

svých zaměstnanců, pouţívá se k tomuto účelu měření hodnoty lidského kapitálu. Hodnota 

lidského kapitálu se dá měřit pomocí mnoha metod. Základem je, si uvědomit, ţe lidé a 

investice do jejich rozvoje nepředstavují pro firmu náklady, nýbrţ investice do budoucnosti 

firmy. Hodnotu lidského kapitálu můţeme měřit tak, ţe budeme sledovat fluktuaci 

zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců, produktivitu či vynaloţené náklady na získávání a 

zaškolení nových pracovních sil. 

 

2.3.4 Lidský potenciál 

 

Obecně vzato potenciál přestavuje soubor moţností a schopností lidí k tomu, aby byli 

schopni něco udělat. Sociální potenciál pak vyjadřuje výkonnost kaţdého z nich. 

 

Lidský potenciál je souhrn dispozic a sklonů kaţdého člověka k tomu, aby úspěšně 

vykonával určitou činnost a k uplatnění ve vztazích, které rozvíjejí nejen je, ale i společnost, 

v níţ ţijí (Potůček, 2006).  Je tvořen zejména zkušenostmi, znalostmi, dovednostmi, tvůrčími 

schopnostmi, odvahou a oddaností, ale také ţivotní sílou, fyzickou zdatností a zdravím 

kaţdého jedince. 

 

Souhrn potenciálu všech zaměstnanců pracujících v daném podniku tvoří sociální 

potenciál organizace. 
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2.3.5 Řízení lidských zdrojů 

 

„Řízení lidských zdrojů můţeme chápat jako strategický a promyšlený logický přístup 

k řízení nejcennějšího majetku organizace – lidí, kteří v ní pracují a kteří individuálně a 

kolektivně přispívají k dosahování jejich cílů“ (Armstrong, 1999, str. 149). Řízení lidských 

zdrojů se oproti personálnímu řízení začíná orientovat na dlouhodobé, strategické řízení 

pracovních sil a je zaloţeno na úzké spolupráci liniového manaţera a personálního útvaru, 

který se stará o lidské zdroje, jak uvádí Dvořáková a kol. (2007). 

 

Koubek (2008) uvádí základní odlišnosti řízení lidských zdrojů od personálního řízení, 

kterými jsou: 

 Strategický přístup k personalistice. 

 Orientace na vnější okolí firmy, především na trh práce, legislativu, hodnotové 

orientace lidí, jejich způsob ţivota či ekonomické podmínky. 

 Personální práce jiţ není v rukou odborníků, zabývají se jí všichni vedoucí pracovníci. 

 Úzké propojení personální práce se strategií a plány podniku. 

 Personální práce je nejdůleţitější oblastí řízení organizace a hlavní manaţerskou rolí. 

 Vedoucí personálního útvaru je zpravidla členem nejuţšího vedení organizace. 

 Velký důraz je kladen na rozvoj lidských zdrojů, který povede k flexibilizaci 

organizace a její přípravě na změny. 

 Důraz je také kladen na spokojenost zaměstnanců a kvalitu jejich pracovního ţivota. 

 Poţaduje se oddanost pracovníku organizaci. 

 Vytváření dobré pověsti organizace z hlediska zaměstnanců. 

 Nutné je také to, aby v organizaci panovaly zdravé pracovní vztahy a byla vhodně 

vytvořena organizační struktura. 

 

Úkoly řízení lidských zdrojů 

Obecně lze říci, ţe hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je zajištění toho, aby se 

organizace stala výkonnou, a aby se její výkon i nadále zlepšoval. Aby mohl být tento úkol 

splněn, je třeba zajistit, aby se vyuţívání všech čtyř zdrojů organizace (materiálních, 

finančních, informačních a lidských) neustále zlepšovalo. Řízení lidských zdrojů je zaměřeno 

především na neustálý rozvoj schopností lidských zdrojů, ale vzhledem k tomu, ţe lidské 
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zdroje rozhodují o vyuţívání finančních a materiálních zdrojů, rozhoduje řízení lidských 

zdrojů o neustálém zlepšování vyuţití všech zdrojů organizace. 

 

Koubek (2008) pohlíţí na tyto úkoly z pohledu, který je méně obecný. Z jeho pohledu je 

třeba, aby se řízení zaměřilo na následující hlavní úkoly: 

 V organizaci je třeba zařídit, aby správný člověk byl zařazen na správné pracovní 

místo, a aby byl ochoten se přizpůsobovat měnícím se poţadavkům tohoto místa. 

V poslední době došlo k úpravě náplně tohoto úkolu na snahu nalézt danému 

člověku správnou pracovní náplň a správné pracovní úkoly tak, aby jeho 

schopnosti mohly být optimálně vyuţívány. 

 Optimální vyuţívání pracovních sil, coţ představuje především optimální 

vyuţívání pracovní doby a pracovních schopností zaměstnanců. 

 Formování týmu, zdravých mezilidských vztahů v organizaci a efektivního stylu 

vedení lidí. 

 Personální a sociální rozvoj zaměstnanců, který zahrnuje rozvoj osobnosti, rozvoj 

pracovních schopností a pracovní kariéry, který můţe směřovat aţ ke ztotoţnění 

individuálních zájmu jedince se zájmy celé organizace. Nelze opomenout na 

zlepšování pracovních podmínek a celkové kvality pracovního ţivota. 

 Poslední úkol dohlíţí na zájmy obou stran, jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. 

Patří zde dodrţování všech zákonů týkajících se práce, práv a povinností 

zaměstnanců a také snaha o vytvoření dobré pověsti organizace z hlediska 

zaměstnavatele. 

 

2.3.6 Strategické řízení lidských zdrojů 

 

Armstrong (2002, str. 467) definuje strategické řízení lidských zdrojů jako: „přístup 

k rozhodování o podnikových záměrech, týkajících se lidí jako podstatné sloţky 

podnikatelské strategie podniku“. Strategické řízení lidských zdrojů se zabývá řešením 

dlouhodobých záleţitostí týkajících se lidí a dosaţením stanovených strategických plánů 

organizace. Vytváří myšlenky o směru, kterým by se měl podnik vydat do budoucna. Jedná se 

především o zajištění efektivnosti a výkonností podniku. 
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Strategické řízení je proces, který se zabývá jak cíli, tak nástroji. Cílem je vize o tom, jak 

bude podnik fungovat za několik let. Nástroj podává informace o tom, jakým způsobem bude 

cíle dosaţeno. Strategické personální plánování je nástrojem strategického řízení. 

 

Strategické řízení lidských zdrojů musí řešit otázky týkající se toho jaké mnoţství a 

jaký druh zaměstnanců bude pro organizaci potřebný. Dále pak je třeba vědět jaká je 

předpokládaná vnitřní i vnější nabídka pracovních míst. Poslední otázka se ptá na to, co je 

nutné udělat proto, aby byl zaměstnán takový počet lidí s takovou kvalifikací, která je pro 

organizaci ţádoucí. 

 

2.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

 Vzdělávání je proces, během kterého si člověk osvojuje znalosti, dovednosti a postoje 

prostřednictvím učení čí získáváním nových zkušeností. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

spadá nejen do náplně práce personalistů, ale i všech vedoucích pracovníků a odborů. 

Organizace často vyuţívají nabídky spolupráce externích specializovaných firem či institucí 

poskytující vzdělávání zaměstnanců za úplatu. Pro zajištění opravdu efektivního vzdělávání 

pracovníků, je třeba, aby vzdělávání bylo správně zorganizované a systematické. 

Systematičnost vzdělávání zajišťuje stále se opakující cyklus, který vychází ze zásad politiky 

vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.4.1 Cyklus vzdělávání 

 

Cyklus vzdělávání zaměstnanců zahrnuje čtyři, na sebe navazující fáze. 

 

 

Schéma č. 1  Cyklus vzdělávání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, 4. rozš. a dopl. 

vyd. Praha: Management Press, 2008, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3, str. 260. 

 

2.4.1.1 Fáze identifikace potřeby 

 

První fází cyklu je identifikace potřeby vzdělávání. V této fázi dochází k porovnání 

skutečné kvalifikace zaměstnance s kvalifikací poţadovanou pro výkon práce na daném 

pracovním místě. Úroveň kvalifikace je velmi obtíţně měřitelná, a proto se identifikace 

potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců provádí zpravidla pouze na základě odhadů či 

aproximativních postupů. Potřebu vzdělání a rozvoje lze identifikovat například na základě 

sledování kvality statků a sluţeb či vyuţívání fondu pracovní doby. 

 

Dle Dvořákové a kol. (2007) lze rozdělit oblasti, ze kterých můţe vycházet určení potřeby 

vzdělání na tři základní typy. Jsou to oblasti: 

 kde je potřeba předvídatelná 

 

 

 

 

Hodnocení 

výsledků 

vzdělávání 

Plánování 

vzdělávání 

Realizace 

vzdělávání 

Identifikace 

potřeby 

vzdělávání 
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 kde se potřeba tvoří při kontrole pozorováním 

 kde se potřeba vytváří z důvodu neočekávaných změn 

 

Obecně řečeno, potřeba vzdělávání a rozvoje vzniká všude tam, kde je zjištěn jakýkoli 

nedostatek či problém bránící dosahování cílu organizace, který by mohl být odstraněn 

některou z metod vzdělávání. 

 

2.4.1.2 Fáze plánování 

 

Navazující fázi je fáze plánování vzdělávání, jejímţ výstupem je vytvoření definitivního 

plánu rozvoje zaměstnanců. Vodák a Kucharčíková (2007) popisují proces tvorby plánu 

z hlediska tří fází, kterými jsou fáze přípravná, realizační a zdokonalovací. 

 

V rámci přípravné fáze jsou potřeby přesně specifikovány, dále jsou stanovený cíle procesu 

vzdělávání a lidé, kteří se ho budou účastnit. U dlouhodobých procesů vzdělávání je vhodné 

určit i dílčí cíle, kterých je nutno dosáhnout. Výsledky hodnocení procesu jsou závislé na 

dosaţení stanoveného cíle. 

 

V realizační fázi dochází k volbě techniky, která bude pouţita v procesu vzdělávání a k 

plnění stanovených úkolů. V podstatě se jedná o určení způsobu, kterým bude celý proces 

vzdělávání probíhat. 

 

Ve fázi zdokonalování jsou průběţně hodnoceny všechny etapy procesu vzdělávání 

v závislosti na dosahovaní stanovených cílů. Zjišťuje se, zdali by pouţití jiné vhodné techniky 

vedlo k vylepšení celého procesu. Dále se zjišťuje úroveň nákladovosti, informovanosti 

účastníků o daném procesu, úroveň zajištění dopravy, ubytování a stravování a vhodnost 

výběru lektorů, kteří povedou proces vzdělávání. 

 

2.4.1.3 Fáze realizace 

 

Jakmile jsou dokončeny obě předchozí fáze, lze začít s realizací vzdělávání. Vzdělávání 

probíhá dle plánu, který byl vytvořen v druhé fázi - plánování. Fáze realizace se dle Vodáka 
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a Kucharčíkové (2007) skládá ze šesti potřebných prvků. Jedná se o cíle, program, motivace, 

metody, účastníky a lektory vzdělávání. 

 

Schéma č. 2 Prvky procesu realizace vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VODÁK, J., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 205 s. 

ISBN 80-247-1904-5, str. 83. 

 

 

Na základě zjištěné potřeby se stanoví cíl vzdělávání. Cíl udává to, čeho bude účastník 

schopen po absolvování procesu vzdělávání. Pracuje se jak s celkovým cílem procesu tak i 

s dílčími cíly jednotlivých vzdělávacích aktivit. 

 

Efektivnost vzdělávání závisí na kvalitě vytvořeného programu vzdělávání, který musí 

obsahovat dle Vodáka a Kucharčíkové (2007) časový harmonogram, témata, pouţité metody a 

potřebné pomůcky. 

 

Kaţdý účastník procesu vzdělávání by měl být motivován k učení, neboť právě motivace 

zaměstnanců ovlivňuje efektivitu vzdělávání. 

 

 

 

  

 

Lektoři 

 

Motivace 

 

Metody 

 

Účastníci 

Cíle 

Program 
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Podstatným nástrojem, který zajišťuje proces vzdělávání jsou zvolené metody. Zvolené 

metody jsou závislé na individuálních poţadavcích a potřebách jednotlivých podniků. Více o 

metodách vzdělávání bude uvedeno v následující kapitole 2.4.2. 

 

Podle Bláhy a kol. (2000) se na vzdělávání v podniku podílí pět účastníků. 

 

 Majitel firmy či případně TOP manaţer 

 Linioví manaţeři 

 Manaţer vzdělávání 

 Lektor 

 Posluchač 

 

Majitel firmy je odpovědný za rozvoj zaměstnanců ve firmě, a proto hodnotí efektivnost 

provedeného vzdělávacího procesu na základě zprávy, kterou mu předkládá manaţer 

vzdělávání. Výsledky hodnocení konzultuje se svými podřízenými. 

 

Linioví manažeři navrhují ty oblasti podniku, kde je třeba provést školení. Vybírají 

účastníky a sami se účastní procesu. Zaměstnancům doporučují jak vyuţít nabytých 

dovedností v praxi. 

 

Mezi kompetence manažera vzdělávání patří dojednání konkrétní instituce, jeţ bude 

proces vzdělávání ve firmě provádět. Nese plnou odpovědnost jak za přípravu, tak za realizaci 

vzdělávání a zajišťuje, aby proces směřoval k dosaţení stanovených cílů. Majiteli firmy 

předkládá zprávu o efektivnosti uskutečněného procesu vzdělávání, kterou sám vytvořil. Další 

z jeho kompetencí je odpovědnost za sestavení finančního rozpočtu na vzdělávání. 

 

Úkolem posluchače – zaměstnance je se učit a získané vědomosti a dovednosti převést do 

praxe. 

 

Lektor vede školení a spolupracuje s manaţerem vzdělávání při volbě cíle, obsahu a 

metod vzdělávání. Navrhuje také metody, kterými bude hodnocena efektivnost vzdělávání. 
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2.4.1.4 Fáze hodnocení výsledků 

 

Poslední fázi cyklu vzdělávání je fáze hodnocení výsledků vzdělávání. Aby však mohlo 

být započato vyhodnocování výsledků je potřeba stanovit kritéria, podle nichţ budou 

výsledky hodnoceny. Právě stanovení takovýchto kritérii hodnocení je zásadním problémem 

všech procesů vzdělávání. Kvalifikace či vzdělávání se dají jen těţko kvantitativně měřit, 

neboť to jsou jevy kvalitativní. Výsledky vzdělávání mohou být proto hodnoceny jen 

nepřímo. V zahraničí jiţ většinou probíhá hodnocení na základě informací, které jsou zjištěny 

od samotných účastníků procesu vzdělávání či od vedoucích pracovníků. U nás jsou stále 

převáţně vyuţívány formální metody hodnocení výsledků vzdělávání například na základě 

testů. 

 

Koubek (2008) uvádí alespoň některé moţné kritéria hodnocení u nás. Jako jeden ze 

způsobů měření výsledků vzdělávání se nabízí porovnání výsledků testů realizovaných před a 

po uskutečnění vzdělávacího procesu. Nedostatkem tohoto kritéria je nesnadnost vytvoření 

takových dvou rovnocenných testů, které by mohly měřit úroveň vzdělání před i po realizaci 

procesu. Dalším moţným kritériem dle Koubka je monitorování vzdělávacího procesu 

z hlediska vhodnosti a účinnosti zvolených pouţitých metod a postupů procesu vzdělávání. 

Názory lektorů i účastníků vzdělávání na pouţité metody a postupy jsou dosti subjektivní a 

proto také neobjektivní. Zdali bylo vzdělávání pro firmu přínosné či nikoli se můţeme pokusit 

zjistit také na základě pouţití ekonomických ukazatelů. Lze vyuţít například ukazatel zvýšení 

produktivity práce či prodeje, ukazatel zvýšení kvality nabízených výrobků či sluţeb nebo 

ukazatel poklesu nákladů či zmetkovitosti. 

 

Ani toto kritérium hodnocení výsledků vzdělávání však není spolehlivým ukazatelem. A 

proto bychom se na výsledky hodnocení neměli stoprocentně spoléhat ale brát jejich váţnost 

s jistou rezervou. 

2.4.2  Návratnost investovaných nákladů 

 

Peněţní prostředky, které jsou v současné době vynakládány na zvyšování hodnoty 

lidského kapitálu nemají za úkol uspokojit současné potřeby, ale zajistit peněţní či nepeněţní 

výnosy v budoucnosti. Jedná se tedy o investice, které mohou být realizovány  buď 



14 

 

jednorázově nebo dlouhodobě, ale v obou případech se poţadovaný výsledek projeví aţ 

během delšího časového úseku.  

 

Při analýze investovaných nákladů do lidského kapitálu se nejčastěji poměřuje 

návratnost investic do rozšiřování kvalifikace zaměstnanců s návratností investic do 

hmotného kapitálu. Investice představují finanční prostředky, které jsou do vzdělávání 

vynakládány, zároveň však přinášejí jistý efekt. Dle Lucase investice do lidského kapitálu 

přinášejí interní a externí efekt. Pokud investice vedou ke zvyšování odborných schopností 

zaměstnanců a ke zvyšování jejich produktivity, nazýváme tento efekt jako interní. Pokud tyto 

investice vedou i k růstu produktivity podniku a ke zvyšování efektivity ekonomiky jako 

celku, jedná se o externí efekty. Tyto externí efekty bývají také označovány jako pozitivní 

externality a jsou důleţité pro dlouhodobý růst ekonomiky. 

2.4.3 Formy vzdělávání zaměstnanců 

 

Podle Dvořákové a kol. (2007) forma vzdělávání představuje druh procesu, při kterém 

dochází k předávání a získávání nových informací a dovedností. Dvořáková ve své knize 

Management lidských zdrojů uvádí šest moţných forem vzdělávání. Metody se odlišují podle 

toho, zdali je proces vzdělávání řízený, neřízený, pracovní či nepracovní. 

 

 Neformální vzdělávání 

 Formální vzdělávání 

 Institucionalizované vzdělávání 

 Informální vzdělávání 

 Interpersonální vzdělávání 

 Celoţivotní sebevzdělávání 

 

2.4.3.1 Neformální vzdělávání 

 

Neformální vzdělávání je řízené vzdělávání, při výkonu práce na pracovišti. Tato 

forma vzdělávání spočívá v tom, ţe zaměstnanci se učí novým dovednostem a znalostem při 

plnění kaţdodenní pracovních úkolů pod vedením interního školitele nebo spolupracovníka. 
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Mezi neformální vzdělávání patří také „srazy“ zaměstnanců se stejnou nebo podobnou 

pracovní náplní za účelem výměny zkušeností či odborné spolupráce. 

 

2.4.3.2 Formální vzdělávání 

 

Formální vzdělávání je opět řízeným vzděláváním, ale mimo výkon práce na 

pracovišti. Znamená to, ţe zaměstnanci se vzdělávají mimo své pracovní místo, například ve 

školící místnosti. 

 

2.4.3.3 Institucionalizované vzdělávání 

 

Opět se jedná o řízené vzdělávání ovšem zcela mimo budovu zaměstnavatele. 

Vzdělávání můţe probíhat v rámci národního školského systému, prostřednictvím stáţí či 

v externích vzdělávacích institucích. Institucionalizované vzdělávání probíhá zpravidla 

mnohem delší dobu neţ předchozí formy vzdělávání. Zaměstnanci jsou více motivování 

k rozvoji svých vědomostí, neboť si mohou mimo jiné zjišťovat a vyměňovat názory se 

zaměstnanci z konkurenčních organizací. 

 

2.4.3.4 Informální vzdělávání 

 

Informální vzdělávání se řadí mezi neřízené vzdělávání a to při výkonu práce na 

pracovišti. Informální vzdělávání představuje potřebu zaměstnance se během výkonu své 

práce neustále učit novým poznatkům. K tomuto učení dochází pozorováním práce druhých či 

zjišťováním nejrůznějších informací potřebných pro plnění pracovních úkolů. 

 

2.4.3.5 Interpersonální vzdělávání 

 

Představuje neřízené vzdělávání, mimo výkon práce na pracovišti. Do 

interpersonálního vzdělávání lze zařadit například motivační programy či odměňování, ale 

také vlastní iniciativa zaměstnance se dovědět něco nového. 
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2.4.3.6 Celoživotní sebevzdělávání 

 

Celoţivotní vzdělávání je neřízené vzdělávání mimo areál zaměstnavatele, za které je 

odpovědný převáţně pouze zaměstnanec. Lidé se chtějí co nejlépe uplatnit na trhu práce, coţ 

jim často jejich úroveň vzdělání nedovolí, a proto se obracejí na moţnost celoţivotního 

vzdělávání, pomocí kterého mohou rozšířit své dosavadní znalosti a dovednosti a tím se i lépe 

uplatnit v pracovním ţivotě. 

 

2.4.4 Metody vzdělávání zaměstnanců 

 

Metody pouţívané ke vzdělávání zaměstnanců se dělí do dvou skupin, podle toho zda 

vzdělávání probíhá na pracovišti či mimo něj. Podle Koubka (2008) jsou metody pouţívané 

ke vzdělávání na pracovišti, zvané metody „on the job“, vhodnější pro vzdělávání 

kvalifikačně méně náročných profesí, například pro dělníky. Naopak metody pouţívané ke 

vzdělávání mimo pracoviště, tedy metody „off the job“ se pouţívají ke vzdělávání vedoucích 

pracovníků či specialistů. 

 

Schuler a Huber (1993) uvádí tři skupiny metod vzdělávání zaměstnanců. Třetí skupinou 

jsou metody „on-site but not on-the –job“, coţ v překladu znamená, ţe se jedná o metody, 

které jsou pouţívané ke vzdělávání v práci, ale mimo své pracovní místo. On-site training se 

vyuţívá pro dobrovolné vzdělávání zaměstnanců po pracovní době nebo pro programy, které 

zvyšují dovednosti zaměstnanců, ale nebrání jím v plnění jejich kaţdodenních pracovních 

povinností. 

 

Jedna z nejstarších on-site metod se nazývá Programmed instruction. V překladu by se 

mohlo jednat o programované vyučování. Metoda spočívá v tom, ţe instruktáţní materiály 

jsou rozděleny do rámců. Kaţdý rámec představuje malou část z celého materiálu, který je 

potřeba se naučit. Podstatou metody je to, ţe neţ bude chtít zaměstnanec přejít k učení dalšího 

rámce, musí mít nejdříve úspěšně naučen rámec předchozí. 

 

Literatura uvádí velké mnoţství metod pouţívaných jak na pracovišti tak mimo něj, proto 

zmíním pouze ty metody, které se v literatuře objevují nejčastěji. 
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2.4.4.1 Metody „on the job“ 

 

Instruktáž při výkonu práce 

Instruktáţ spočívá v tom, ţe zaměstnanec se učí a zjišťuje postupy plnění úkolů tím, ţe 

pozoruje zkušenějšího spolupracovníka. 

 

Coaching 

„Coaching představuje soustavné podněcování a směřování vzdělávaného 

k ţádoucímu výkonu práce a k vlastní iniciativě, přičemţ se bere v úvahu jeho individualita“ 

(Koubek, 2008, str. 267) 

 

Mentoring 

Mentoring je jistou obdobou coachingu. Liší se tím, ţe vzdělávaný pracovník si sám 

určí svého mentora, který mu radí, prosazuje jej ale i usměrňuje. 

 

Counselling 

Counselling je jedna z nejnovějších metod vzdělávání zaměstnanců. Podstata metody 

spočívá v tom, ţe vzdělávaný a vzdělavatel vzájemně konzultují a ovlivňují se. 

 

Asistování 

Vzdělávaný zaměstnanec je přidělen k zaměstnanci, který mu bude pomáhat a 

vysvětlovat všechny záleţitosti tak, aby mohl být za určitou dobu schopen vykonávat všechny 

pracovní úkoly samostatně. 

 

Rotace práce 

Rotace práce znamená, ţe vzdělávaný pracovník plní vţdy určitou dobu pracovní 

úkoly v růţných částech podniku. Dvoráková a kol. (2007) rozeznává dvě formy rotace práce 

a to rotaci horizontální a vertikální. Horizontální rotace představuje střídání na stejné úrovni 

řízení, zatímco vertikální rotace znamená střídání v rámci jiného stupně řízení. 

 

Pracovní porady 

Pracovní porady jsou hojně vyuţívanou metodou vzdělávaní zaměstnanců, při níţ jsou 

pracovníci seznámeni s aktuálními problémy nejen jednotlivých pracovišť, ale i celé 

organizace. 
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2.4.4.2 Metody „off the job“ 

 

Přednáška 

„Přednáška je zaměřena na zprostředkování faktických informací a teoretických znalostí“ 

(Dvořáková a kol., 2007, str. 300). Výhodou přednášky je to, ţe informace na přednášce lze 

rychle předat. Pouţívá se také přednáška spojená s diskuzí zvaná seminář. 

 

 

Případová studie 

Případové studie jsou často pouţívanou metodou vzdělávání převáţně manaţerů. Manaţeři 

jsou seznámeni s daným problémem organizace (většinou smyšleným) a jejich úkolem je, aby 

navrhli moţné řešení vzniklé situace. 

Workshop 

Workshop je obdobou případové studie, ale problém neřeší kaţdý z účastníků zvlášť ale 

týmově ve skupině. 

 

Hraní rolí 

„Účastníci této metody vzdělávání hrají určitou roli danou scénářem, v níţ poznávají růţné 

stránky mezilidských vztahů, střetů a dohadování se“ (Koubek, 2008, str. 301). Metoda je 

zvláště vhodná pro vzdělávání manaţerů, někdy bývá nazývána téţ manaţerské hry. 

 

E – learning 

E-learning znamená vzdělávání pomocí počítačů. Pouţívání této metody má rostoucí 

charakter, neboť usnadňuje vzdělávání zaměstnanců pomocí velkého mnoţství schémat, 

obrázků, testů a úkolů. E-learningový program sám průběţně hodnotí výsledky všech testů a 

úkolů. 

 

Outdoor training 

Outdoor training je metoda vzdělávání, která se s oblibou pouţívá pro vzdělávání manaţerů. 

Spočívá v tom, ţe manaţeři se učí nejen komunikovat se spolupracovníky, ale i pověřovat je 

úkoly, vést je či pracovat v týmu za pomocí her odehrávaných nejčastěji v přírodě. Outdoor 

training můţe ale také probíhat v tělocvičně či upravené učebně. 
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3 Charakteristika organizace 

 

V rámci 3. části páce se zaměřím na popis a charakteristiku Městské nemocnice Ostrava – 

Fifejdy. Zmíním nejzásadnější poznatky z historie nemocnice, základní údaje o nemocnici, a 

organizační členění. Uvedu a popíši veškerá klinická oddělení, ambulance a poradny, která se 

zde nacházejí. 

 

3.2 Historie nemocnice 

 

První nemocnice byla postavena na místě, kde později stála budova obchodního domu 

ASO. V dnešní době zde sídlí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Se stavbou nemocnice se 

započalo v roce 1846, po dvou letech, tedy v roce 1848, byla nemocnice uvedena do provozu. 

V roce 1885 se rozhodlo o výstavbě infekční nemocnice v doposud nezastavěných Fifejdách. 

Pouze o rok později jiţ nemocnice vítala své nové pacienty. Ve výstavbě se mělo dle plánů 

pokračovat dále, Postavena měla být i všeobecná nemocnice, na tuto stavbu však jiţ nezbyl 

dostatek finančních zdrojů, a proto se plán o výstavbě všeobecné nemocnice oddálil aţ do 

roku 1891, kdy bylo usnesením obecního výboru města Moravské Ostravy rozhodnuto o 

výstavbě nové nemocnice. Stará nemocnice v centru města byla pouze jednopatrová a zdaleka 

jiţ nevyhovovala jak kapacitou, tak svým vybavením potřebám města a jeho občanům. 

 

Nemocnice stojící na nynějším místě, na Fifejdách, byla slavnostně otevřena ke dni 14. 

Dubna 1898 za přítomnosti moravského drţitele barona Spenc – Bodena s kapacitou 

nemocnice 190 lůţek.  Tato nemocnice nesla aţ do roku 1918 název Veřejná nemocnice 

císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě. 

 

Město i stát se neustále potýkal s nedostatkem peněz, coţ bránilo dalšímu rozvoji 

nemocnice. Teprve aţ v roce 1925 byl městskou radou schválen návrh na stavbu pavilonu pro 

krční onemocnění. Stavba pavilonu byla dokončena v roce 1927 s celkovými náklady na 

stavbu tři miliony korun. 

 

Nemocnice se i nadále rozvíjela. V roce 1932 byl vybudován moderní pavilón pro 

oddělení očních, ušních, nosních a krčních chorob. V pavilónu se nacházelo tehdy celkem 128 
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lůţek. K dalšímu rozšiřování nemocničního komplexu došlo ve čtyřicátých letech minulého 

století, kdy došlo ke specializaci jednotlivých oddělení nemocnice a zřizovaly se nové 

primariáty a ordináty. 

V roce 1935 nemocnice zaměstnávala celkem 5 primářů, 12 sekundářů, 67 řádových 

sester, 8 ošetřovatelů, 32 domácích pomocnic.  Dalších 9 lidí bylo zaměstnáno 

v administrativě a jeden zaměstnanec vykonával funkci správce. 

 

V roce 1938 jiţ měla nemocnice 752 lůţek, jednalo se o jednu z největších nemocnic na 

Moravě, která byla vyhledávána pacienty ze širokého okolí díky své odbornosti. 

Stopadesátiletou historii nemocnice (od r. 1848 do r. 1998) mapuje kniha Městská nemocnice 

v proměnách času, jejímţ autorem je Karel Jiřík a kolektiv. Kniha vyšla na podzim r. 2002 a 

je doplněna dobovými fotografiemi a ilustracemi tehdejší nemocnice. 

 

3.3 Základní údaje o nemocnici 

 

Městská nemocnice je příspěvkovou organizací. Nachází se v Ostravě, městské části 

Fifejdy na ulici Nemocniční 20. Nemocnice je dobře dopravně přístupná, nachází se 

v blízkosti zastávky autobusu, trolejbusu i tramvaje. 

 

3.4 Organizační členění 

 

Nemocnice se skládá ze sedmi úseků. Jedná se o: 

 

Úsek ředitele 

Úsek náměstka ředitele pro léčebnou péči - interní obory 

Úsek náměstka ředitele pro léčebnou péči - chirurgické obory 

Úsek náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči 

Úsek ekonomického náměstka 

Úsek náměstka ředitele pro techniku a provoz 

Úsek personálního náměstka 

 

Schéma organizačního členění Městské nemocnice je uvedeno v příloze č. 1. 
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3.4.1 Úsek ředitele 

 

Ředitel Městské nemocnice je rovněţ členem zdravotní komise SMO - Magistrátu 

města Ostravy, členem představenstva České stomatologické komory a členem vědecké rady 

Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

 

Řídí náměstka ředitele pro léčebnou péči – chirurgické obory a interní obory, 

ekonomického náměstka, náměstka ředitele pro techniku a provoz, náměstka ředitele pro 

ošetřovatelskou péči, personálního náměstka, tajemníka ředitele, vedoucího lékárníka, 

auditora a  referenta krizového managementu. 

 

3.4.2 Úsek náměstka ředitele pro léčebnou péči - interní obory 

 

Pozice náměstka ředitele pro léčebnou péči je dočasně neobsazená. Náměstek ředitele 

běţně vykonává kompetence ředitele při řízení a kontrole činnosti primářů níţe uvedených 

klinických oddělení akutní i následné péče a oborů vyšetřovacího komplementu mimo 

schvalování všech úkonů, kterými vzniká nebo se mění obsah pracovně - právního vztahu 

vedoucích zaměstnanců oddělení dermatovenerologie, dětské lékařství, interna, klinická 

onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie, klinická biochemie, klinická 

hematologie, pneumologie a ftizeologie (plicní), všeobecné praktické lékařství, dětský 

rehabilitační stacionář, léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrie 

 

3.4.3 Úsek náměstka ředitele pro léčebnou péči - chirurgické obory 

 

Pozice náměstka ředitele pro léčebnou péči je také v současné době neobsazená. 

Náměstek vykonává kompetence ředitele při řízení a kontrole činnosti primářů níţe 

uvedených klinických oddělení akutní péče a oborů vyšetřovacího komplementu mimo 

schvalování všech úkonů, kterými vzniká nebo se mění obsah pracovně - právního vztahu 

vedoucích zaměstnanců oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO), chirurgie a úrazová 

chirurgie, gynekologie a porodnictví, neurochirurgie, oftalmologie (oční), centrální příjem 

s Emergency, otorinolaryngologie, ortopedie, patologie, radiologie a zobrazovací metody 

(rentgen) a urologie. 
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3.4.4 Úsek náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči 

 

Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči řídí vrchní sestry a vedoucí nelékařské 

zdravotnické pracovníky, vedoucího Oddělení zdravotně-sociálních sluţeb, vrchní sestru 

Oddělení centrální sterilizace, Referát ochrany veřejného zdraví, Referát kvality a vedoucího 

Referátu nutričních terapeutů. 

 

 

3.4.5 Úsek ekonomického náměstka 

 

Ekonomickým náměstkem řídí vedoucího Odboru ekonomického, Odboru 

informatiky, Odboru zásobování, Odboru zdravotních pojišťoven, Oddělení rozborů, analýz a 

statistiky a Referát veřejných zakázek. 

 

 

3.4.6 Úsek náměstka ředitele pro techniku a provoz 

 

Posláním náměstka ředitele pro techniku a provoz je zabezpečovat úkoly spojené s 

provozováním, správou a údrţbou objektů včetně jejich technologií a podílet se na koncepci 

jejich vyuţití, rozvoji, výstavbě a rekonstrukci. Technicky podporuje vybrané lékařské 

výkony, organizuje opravy a nákup přístrojů zdravotnické techniky. 

 

Náměstek rovněţ řídí vedoucího Odboru správy budov, Odboru hlavního mechanika a 

energetika, Oddělení dopravy, Oddělení BOZP a PO, Oddělení OZT a BMI, Oddělení 

provozně-technických sluţeb LDN, Oddělení správy sluţeb, Referát rozvoje a výstavby a 

vedoucího Oddělení stravovacích sluţeb LDN. 
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3.4.7 Úsek personálního náměstka 

 

Personální náměstkyně nemocnice řídí vedoucího Odboru personalistiky a platů, 

vedoucího Lékařské knihovny, Oddělení vzdělávání a Právní referát, rovněţ také dohlíţí na 

tvorbu mé bakalářské práce, na níţ spolupracuji i se zaměstnankyní Oddělení vzdělávání.  

 

 

3.5 Klinická oddělení 

 

V nemocnici se nachází celkem 23 klinických oddělení a 4 detašované pracoviště. 

Mezi klinická oddělení patří Anesteziologie a resuscitace (ARO), Centrální příjem 

s Emergency, Dermatovenerologie (koţní), Dětské lékařství, Gynekologie a porodnictví, 

Chirurgie a úrazová chirurgie, Interna, Klinická biochemie (OKB), Klinická hematologie 

(OKH), Klinická onkologie, Nemocniční lékárna, Neurochirurgie, Neurologie, Oddělení 

centrální sterilizace, Oftalmologie (oční), Ortopedie, Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční), 

Patologie, Pneumologie a ftizeologie (plicní), Radiologie a zobrazovací metody (rentgen), 

Rehabilitační a fyzikální medicína, Urologie a Všeobecné praktické lékařství. 

 

Dětský rehabilitační stacionář (DRS), Dům sociálních sluţeb (DSS), Léčebna 

dlouhodobě nemocných (LDN) a Psychiatrie se nacházejí mimo areál Městské nemocnice. 

 

3.6 Ambulance a poradny 

 

Při návštěvě nemocnice můţe kaţdý pacient vyuţít sluţeb přítomných ambulancí či 

poraden. 

 

Oddělení Anesteziologie a resuscitace nabízí sluţby Ambulance pro léčbu bolesti. 

 

Oddělení Dermatovenerologie nabízí sluţby Dermatovenerologické ambulance, 

Dětské dermatovenerologické ambulance, Alergologické dermatovenerologické ambulance, 

Dermatovenerologické ambulance venerologické, Dermatovenerologické ambulance 

andrologické, zákrokový sálek, fyzikální terapii, dále pak Dermatovenerologickou ambulanci 
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pro léčbu bércových vředů a jiných chronických ran a Dermatovenerologickou ambulanci pro 

léčbu otoků. 

 

Oddělení Dětské lékařství zahrnuje Příjmovou ambulanci, Diabetologickou a 

endokrinologickou ambulanci, Gastroenterologickou ambulanci, Ambulanci dětské a 

prenatální kardiologie, Prenatální echokardiografii, Sonografickou ambulanci, Nefrologickou 

ambulanci, Neurologickou ambulanci, Rizikovou poradnu a Pulmologickou alergologickou a 

imunologickou ambulanci. 

 

Oddělení Gynekologie a porodnictví nabízí Ambulanci onkologické gynekologie, 

Ambulanci dětské gynekologie, Ambulanci onkogynekologické prevence a Poradnu pro 

rizikový a patologický průběh těhotenství. 

 

Oddělení Chirurgie a úrazová chirurgie poskytuje sluţby Ambulance příjmové, 

úrazové, koloproktologické, gastroenterochirurgické, mamologické, kýlní, cevní, odborné 

nástavbové ambulance a Stomické poradny. 

 

 Do oddělení Interny patří Gastroenterologická ambulance Hepatologická ambulance, 

Revmatologická ambulance, Diabetologické akreditované pracoviště, Podiatrická ambulance 

Ambulance pro poruchy tukového metabolismu, Ambulance klinické výţivy a nutriční 

ambulance, Nefrologické akreditované pracoviště, Diabetologická poradna, Endokrinologická 

poradna, Kardiologické ambulance a Cévní ambulance. 

  

 Oddělení Klinické hematologie zahrnuje pouze Hematologickou ambulanci. Do 

oddělení Klinické onkologie je zahrnuta Ambulance onkologická a chemoterapie. Součástí 

oddělení Neurologie je Příjmová neurologická ambulance. Do Oddělení Ortopedie spadá 

pouze Příjmová ambulance. Oddělení Otorinolaryngologie, coţ je ušní, nosní, krční poskytuje 

sluţby Otorinolaryngologické ambulance a Ambulance pro léčbu chrápání. A nakonec 

oddělní Pneumologie a ftizeologie (plicní) poskytuje pomoc při léčbě závislosti na tabáku, 

provádí Bronchoskopii a Kalmetizace a funkční diagnostiku. 
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 Městská nemocnice Ostrava získala ocenění "Baby Friendly Hospital" mezi prvními 

v České republice. Toto označení znamená, ţe nemocnice je přátelsky nakloněná dětem. 

Označení “Baby Friendly Hospital“ má svou světovou tradici jiţ mnoho let.  Personál 

porodnice MNO pracuje jiţ od roku 1992 dle doporučení Světové zdravotnické organizace. 

 

 Jde  o to zajistit, aby co nejvíce budoucích rodiček kojilo své děti a to co nejdéle. 

Hlavní propagátorka tohoto programu musela změnit myšlení rodiček i dosavadní postupy 

ošetřovatelek. Celý kolektiv porodnice musel postupně naplnit deset kroků souvisejících s 

úspěšným kojením. Bylo potřeba dosáhnout určitých kritérií doplněných mezinárodními testy 

a ty pak obhájit před hodnotící komisí. Patří mezi ně mimo jiné i to, ţe dítě musí být 

přikládáno k matce hned po porodu na porodním sále. Neméně důleţitým kritériem je to, ţe 

dítě je s matkou společně na pokoji a matka je seznámena s technikou a významem kojení. 

 

 Ještě před několika lety rodičky pouţívaly jiţ po prvním týdnu kojení umělou výţivu. 

Dnes je ale situace úplně jiná. Aţ polovina matek vyţivuje svého potomka vlastním mlékem 

tři aţ čtyři měsíce, mnohé rok, rok a půl a asi 6 % matek kojí své děti dva roky. 

 

 Mateřské mléko je nenahraditelné, obsahuje bílkoviny, tuky, cukry a minerální látky v 

takové podobě, která podporuje zdravý růst a vývoj dítěte. Navíc také ovlivňuje i zdraví 

matky.  Odborníci doporučují kojit aţ do dvou let věku dítěte s vyuţitím doplňkové stravy. 

Toto se ale jiţ ve světě stává běţným trendem. 

 

  Titul Baby Friendly Hospital dnes vlastní přes dvacet nemocnic v republice. V celém 

světě je to pak více neţ 14 tisíc pracovišť. 
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4 Analýza současného stavu 

 

Pokud se mladý člověk po ukončení základního vzdělání rozhodně, ţe jeho další kroky 

vzdělávání se budou ubírat směrem ke zdravotnictví, nečeká jej lehký úkol. Základním 

předpokladem k podání přihlášky ke studiu Medicíny je úspěšné absolvování střední školy 

zakončené maturitní zkouškou. 

 

Vzdělávání na vysokoškolské úrovni probíhá na lékařských fakultách, kde si zájemce o 

studium můţe vybrat, zda–li bude studovat Všeobecné nebo Zubní lékařství. Oba obory jsou 

zakončeny sloţením státní rigorózní zkoušky. Zkouška se vykonává po pěti letech studia 

v případě Zubního lékařství a v případě Všeobecného lékařství po šesti letech studia. Po jejím 

sloţení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni uţívat titul „doktor zubního lékařství“ 

– ve zkratce „MDDr“ či titul „doktor medicíny“ – ve zkratce „MUDr“. 

 

Vzdělávání lékařů zdaleka nekonči promocí. Zaměstnanci ve zdravotnictví, především lékaři, 

rozvíjí své znalosti, vědomosti a dovednosti prakticky po celou dobu výkonu povolání lékaře. 

Ve své práci se budu snaţit zanalyzovat, jak toto vzdělávání probíhá v Městské nemocnici 

Ostrava – Fifejdy na oddělení Gynekologie a porodnictví. 

 

4.1 Oddělení Gynekologie a porodnictví 

 

Nemocnici byla v roce 2007 Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace v plném 

rozsahu pro specializační vzdělávání v oboru Gynekologie a porodnictví s platností na sedm 

let. O dva roky později, tedy v roce 2009, nemocnice získala rozhodnutí o akreditaci k 

uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech 

pro přípravu porodních asistentek s platností do roku 2015. 

 

4.3.1 Personál oddělení 

 

Na oddělení Gynekologie a porodnictví je zaměstnán odborný personál o celkovém počtu 

75 zaměstnanců. Z tohoto počtu se jedná o 15 lékařů zahrnujících primáře a zástupce primáře, 
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45 zdravotních sester a porodních asistentek zahrnujících jednu vrchní a jednu staniční sestru. 

Dále zde pracuje pomocný zdravotní personál v počtu 13 lidí, jeden THP pracovník, který 

zajišťuje administrativní záleţitosti a jeden zaměstnanec vykonávající funkci údrţbáře. 

 

Personál tohoto oddělení poskytuje komplexní péči rodičkám a pacientkám nejen 

z Ostravy, veškerá péče je poskytována pacientkám bez ohledu na místo jejich bydliště. 

Oddělení se řadí mezi pět největších porodnic v České republice, přičemţ kritériem je počet 

narozených dětí. 

 

4.3.2 Vybavení oddělení 

 

Oddělení má 62 lůţek pro dospělé a 30 novorozeneckých lůţek.  Pokoje hotelového typu 

jsou dvou s vlastním sociálním zařízením. Na části šestinedělí jsou dva jednolůţkové pokoje s 

nadstandardním vybavením. V komplexu porodního sálu se nachází nadstandardní porodní 

sálek a další sálek pro alternativní vedení porodu. V průběhu porodu je vyuţívána 

muzikoterapie a rehabilitační pomůcky. 

 

Oddělení je nositelem diplomu WHO UNICEF - BABY FRIENDLY HOSPITAL za 

přípravu a rozvoj kojení, jako nejpřirozenější a nejlepší stravy novorozenců. Specialitou 

oddělení je gynekologická operativa vyuţívající laseru. Značné procento operací je prováděno 

miniinvazivní laparoskopickou technikou. 

 

Nemocnice spolupracuje s genetiky v primární a sekundární prevenci vrozených 

vývojových vad a ve spolupráci s dětským kardiologem ultrazvukově vyhledávají moţné 

závaţné vrozené vady srdce. 

 

 

4.1 Druhy vzdělávání 

 

      Vzdělávání v nemocnici lze rozdělit do dvou kategorií, a to na specializační vzdělávání, 

které lékař musí povinně absolvovat, aby mohl sloţit atestační zkoušku a tím získat i 
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specializovanou způsobilost k výkonu povolání. Druhou kategorií vzdělávání je celoţivotní 

vzdělávání, které zahrnuje vzdělávací aktivity, kterých se lékař nemusí účastnit povinně. 

 

    Lékař získává po úspěšném sloţení státní rigorózní zkoušky odbornou způsobilost 

k výkonu povolání, coţ znamená, ţe při své činnosti musí být aţ do získání specializované 

způsobilosti kontrolován atestovaným lékařem. 

 

      Pro samostatný výkon povolání lékaře je nezbytné získání specializované způsobilosti v 

oboru, kterou lékař získá úspěšným zakončením specializačního vzdělávání atestační 

zkouškou.  

 

       Ve své práci se zaměřím na vzdělávání a rozvoj lékařů z oboru Gynekologie a 

porodnictví, jejichţ minimální délka specializačního vzdělávání je 4 roky. 

 

4.2.1 Specializační vzdělávání 

 

        Neatestovaný lékař si podává ţádost o zařazení do základních oborů specializačního 

vzdělávání u Ministerstva zdravotnictví na odbor vzdělávání a vědy. K ţádosti přikládá 

doklad o získání odborné způsobilosti, tedy kopii diplomu a poplatek ve výši tří set  Korun 

českých za vydání průkazu odbornosti, který slouţí k průběţnému zaznamenávání druhu, 

délky a průběhu celoţivotního vzdělávání a vykonaných zkouškách. Lékař, který jiţ získal 

specializovanou způsobilost v základním oboru, můţe zaţádat o zařazení  do nástavbových 

oborů, jeţ se podává akreditovanému zařízení. 

 

       Specializační vzdělávání probíhá dle vzdělávacích programů pro příslušný obor při 

výkonu povolání lékaře. A to buď formou celodenní průpravy v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby, nebo formou rozvolněné průpravy, přičemţ celková délka praxe nesmí být 

niţší neţ v případě celodenní průpravy. Absolvování praxe potvrzuje školitel se 

specializovanou způsobilostí, kterého školenci přidělí akreditované zařízení zajišťující průběh 

vzdělávání. Praxi rovněţ potvrzuje státní zástupce zdravotnického zařízení. 

 

        Vzdělávací program stanovuje minimální dobu specializačního vzdělávání lékaře, délku 

a obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru i doplňkových oborech, poţadavky na 
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teoretické a praktické znalosti a dovednosti. Ve všech 40 základních oborech specializace je 

zaveden dvouletý základní kmen, jako první část specializačního vzdělávání. Celkem je 

stanoveno deset základních kmenů, které musí lékař absolvovat, aby mohl pokračovat v další 

části specializačního vzdělávání vedoucího k atestačním zkouškám. 

 

       Obory specializace lékařů jsou upraveny vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech 

specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných 

kurzů. Dle vyhlášky v současné době existuje 40 základních oborů a 44 nástavbových oborů 

pro lékaře, 3 základní obory pro zubní lékaře a 7 základních oborů a 4 nástavbové obory pro 

farmaceuty. 

 

       Absolvovaná praxe včetně výkonů musí být řádně doloţena v průkazu odbornosti a 

potvrzena školitelem. Praxe absolvovaná ve vlastním oboru odpovídající danému 

vzdělávacímu programu je automaticky uznána a nemusí se ţádat o její zpětné uznání 

Ministerstvem zdravotnictví. Toto uznání lékař ţádá pouze tehdy, pokud praxi absolvoval 

v jiném oboru specializace nebo v zahraničí a pokud praxe obsahově odpovídá příslušnému 

vzdělávacímu programu. Za stejných podmínek můţe být uznána také doba výkonu povolání 

studentů a absolventů doktorského studijního programu. 

 

Jakmile lékař splní poţadavky uvedené v průkazu odbornosti, obdrţí pozvánku na test 

znalostí a dovedností základního kmene, jejichţ úspěšné sloţení opravňuje lékaře 

k samostatnému výkonu některých činností na základě získaného certifikátu. Dalším 

předpokladem přístupu k atestaci je absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, 

vzdělávacích akcí, povinného testu a obhájení atestační práce. K atestaci se lékař hlásí 

podáním přihlášky na Studijní oddělení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 

 

       Vlastní atestační zkouška se skládá z teoretické a praktické části. V rámci teoretické části 

si lékař vylosuje tři odborné otázky, na které odpoví. Součástí praktické části atestační 

zkoušky je vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, 

navrţená léčba, simulovaný případ, test, analýza laboratorních nálezů a obhajoba projektu. 

V případě neúspěchu lze atestaci absolvovat znova v rámci dvou opravných termínů, nejdříve 

však za rok. 
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4.2.2 Celoživotní vzdělávání 

 

        Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta stanovil, ţe tyto osoby se vzdělávají celoţivotně. Tento zákon definuje celoţivotní 

vzdělávání jako: „Průběţné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající 

získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.“ 

 

       Formami celoţivotního vzdělávání jsou školící akce, semináře, odborné a vědecké 

kongresy a konference pořádané v České republice i zahraničí, účast na kurzech, absolvování 

stáţí, vědecko-výzkumná činnost či samostudium odborné literatury. Všechny tyto akce jsou 

zpravidla nepovinné a lékař si sám rozhodne, kterých aktivit by se chtěl účastnit. Tyto 

vzdělávací akce si můţe zaměstnanec hradit sám, nebo o úhradu nákladů poţádat nemocnici. 

V případě, ţe poţaduje zaplacení vzdělávací akce po nemocnici, musí tato souhlasit a účast 

lékaře na akci potvrdit. Do celoţivotního vzdělávání lze zařadit také zaškolení lékařů týkající 

se práce s  nově pořízeným zařízením 

 

    V roce 2010 měli lékaři z gynekologie a porodnictví moţnost se účastnit konferencí 

pořádaných v Praze na téma fetální medicíny a infekčních nemocí v gynekologii a 

porodnictví. Další konference byly pořádány například v lázních Bělohrad s tématem 

gynekologie dětí a dospívajících nebo také na Slovensku, kde se lékaři mohli zúčastnit 

Konference o menopauze. V Praze se lékaři také mohli zúčastnit kurzu porodnické analgezie 

a anestezie, 11. celostátní konference o nemocech prsu či Bauerova dne, který se pořádá 

kaţdoročně, na téma kontroverze v onkogynekologii.  

 

       Celoţivotní vzdělávání zabezpečuje zejména Ministerstvo zdravotnictví dále pak Česká 

lékařská komora, Česká stomatologické komora, Česká lékárnická komora či Institut 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který byl zřízen roku 1953, jako organizace 

podřízena Ministerstvu zdravotnictví. Kaţdý z pořadatelů tohoto vzdělávání vydává 

účastníkům potvrzení o účasti na školicí akci. 
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4.2 Vzdělávací program 

Aby se lékař mohl pokusit vykonat atestační zkoušku z oboru gynekologie a 

porodnictví, musí nejdříve splnit veškeré poţadavky, které příslušný vzdělávací program 

ukládá.  

 

4.3.1 Cíl vzdělávání 

 

Cílem specializačního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví je získání 

specializované způsobilosti osvojením potřebných, komplexních teoretických znalostí a 

praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zaručující kompetentní  

a kvalifikovaný výkon samostatné praxe lékaře v oboru gynekologie a porodnictví  

v ambulantní i lůţkové péči. 

 

4.3.2  Požadavky specializačního vzdělávání 

 

Aby mohl být lékař zařazen do specializačního vzdělávání je nezbytné, aby získal 

odbornou způsobilosti k výkonu povolání lékaře, kterou získá ukončením nejméně šestiletého 

studia v prezenční formě na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku 

v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství. 

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání jiţ 

zmiňovanými formami celodenní průpravy nebo jako rozvolněná příprava. 

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví  

je zařazení do oboru, absolvování základního gynekologicko-porodnického kmene, který trvá 

24 měsíců, specializovaného výcviku, který trvá 36 měsíců a úspěšné sloţení atestační 

zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je tedy minimálně 5 let. 

 

4.3.3  Základní kmen 

 

Základní gynekologicko-porodnický kmen v minimální délce 2 roky se dělí na dvě části, 

všeobecnou povinnou praxi a povinnou praxi v oboru kmene. Obě části praxe musí lékař 
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absolvovat alespoň 12 měsíců, dohromady tedy 24 měsíců. Všeobecná povinná praxe 

zahrnuje praxi na chirurgii, ve vnitřním lékařství, anesteziologii a intenzivní medicíně, 

gynekologii a porodnictví a v dětském lékařství. Délka praxe v jednotlivém oddělení musí 

odpovídat poţadované délce stanovené příslušným vzdělávacím programem. Povinná praxe 

v oboru kmene zahrnuje dvanáctiměsíční praxi na Oddělení gynekologie a porodnictví 

 

4.3.4  Specializovaný výcvik 

 

Postup do specializovaného výcviku je podmíněn úspěšným absolvováním povinného 

gynekologicko-porodnického kurzu a písemného testu v rámci základního kmene. Vlastní 

specializovaný výcvik probíhá v minimální délce 36 měsíců a dělí se do dvou částí. A to na 

povinnou praxi a povinnou účast na vzdělávacích aktivitách. Povinná praxe zahrnuje pobyt na 

Oddělení gynekologie a porodnictví v celkové délce 33 měsíců a minimálně 3 měsíce na 

ambulantním pracovišti registrujícího gynekologa. Detailnější podmínky povinné praxe je 

moţno nastudovat z příslušného vzdělávacího programu. 

Povinná účast na vzdělávacích aktivitách se týká především kurzů a seminářů. Lékař 

je povinen absolvovat tyto kurzy: Lékařská první pomoc, Základy lékařské etiky, 

komunikace, managementu a legislativy, Prevence škodlivého uţívání návykových látek a 

léčba závislostí, Radiační ochrana, Základy gynekologie a porodnictví a předatestační kurz 

Gynekologie a porodnictví. Kurz absolvuje vţdy příslušný počet dnů, který je stanoven 

vzdělávacím programem. 

Během celé přípravy se lékař aktivně zúčastní jednoho výukového semináře ENTOG 

(European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) v České republice nebo v 

zahraničí. Dále se musí prezentovat alespoň jednou přednáškou na odborném vědeckém fóru a 

publikovat alespoň jeden článek v odborném časopise. 
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4.3.5  Teoretická a praktická příprava, seznam požadovaných výkonů 

 

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je vedení záznamu  

o provedených výkonech, tzv. logbooku
1
 a průkazu odbornosti lékaře neboli specializačního 

indexu. Potvrzené výkony musí být doloţitelné ve zdravotnické dokumentaci. V logbooku je 

uveden minimální počet výkonů. Předpokládá se absolvování nebo asistence  

u takového počtu výkonů, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak  

i po praktické stránce. 

Obsah přípravy je určen sylabem, který je jasně definován před zahájením výcviku. 

Obsahuje teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje vzdělávací kurzy, 

samostudium a skupinová setkání školitelů a lékařů v postgraduální přípravě. Praktická 

příprava zahrnuje aktivní účast lékaře na všech aktivitách a odborných programech školicího 

pracoviště. 

 

4.3.6  Požadavky na teoretické znalosti 

 

Lékař směřující k atestaci musí mít teoretické znalosti z oblasti jak základních, tak 

klinických věd. Znalost základních věd zahrnuje znalost anatomie, fyziologie a endokrinologie, 

genetiky, embryologie, patologie, statistiky a epidemiologie, mikrobiologie, biochemie, biofyziky, 

imunologie a farmakologie. Mezi znalosti klinických věd se řadí znalost fetomaternální medicíny, 

gynekologie, onkogynekologie, urogynekologie a etiky, práva a financování. 

 

 

4.3.7  Vlastní atestační zkouška 

 

U atestační zkoušky obhajuje lékař své nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti v rámci 

teoretické a praktické části zkoušky. Praktická část zahrnuje operaci abdominální nebo 

vaginální, laparoskopie, hysteroskopie, provedení ultrazvukového vyšetření, kolposkopie a 

                                                 
1
 Logbook slouţí k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního 

vzdělávání. Uvedené výkony potvrzuje školitel a provádí celkové zhodnocení školence.  
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hodnocení kardiotokografického záznamu. V rámci teoretické části lékař zodpoví 3 otázky 

z gynekologie a porodnictví, napíše písemný test a obhájí písemnou práci. 

 

 

4.3.8 Kompetence lékaře po absolvování základního kmene a po absolvování 

specializačního vzdělávání 

 

Po absolvování základního gynekologicko-porodnického kmene získává lékař kompetence 

k samostatnému výkonu některých činností pod konzultačním vedením. Jedná se o některé 

všeobecné výkony, gynekologické výkony a výkony Fetomaternální medicíny, které detailně 

určí příslušný vzdělávací program. 

 

Jakmile lékař absolvuje specializační vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví, 

získává specializovanou způsobilost. Od této je lékař schopen samostatné činnosti pro 

sledování a adekvátní intervenci v průběhu fyziologického i patologického těhotenství, 

porodu a poporodního období, prevenci, diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci onemocnění 

ţenských reprodukčních orgánů a prsu v ambulantním nebo lůţkovém zdravotnickém 

zařízení. Provádí konziliární činnost pro jiné obory a podílí se na výchově specialistů v oboru 

gynekologie a porodnictví. 

 

Splnění předpokladů specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví je 

nezbytným předpokladem pro získání další kvalifikace v oborech perinatologie a 

fetomaternální medicína, onkogynekologie, urogynekologie a reprodukční medicína. 

 

 

4.3.9 Akreditované pracoviště 

 

Pracoviště, jenţ zajišťuje výuku lékařů musí být akreditováno dle ustanovení §15 

odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. Pracoviště musí zajistit školenému lékaři absolvování 

vzdělávacího programu. Školený lékař musí být řádně a plně zapojen do práce včetně účasti 

na ústavních pohotovostních sluţbách a musí mu být umoţněno studium a pobyt na jiném 

akreditovaném pracovišti poskytujícím část přípravy, která není dostupná na vlastním 
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pracovišti. Minimální kritéria akreditovaného pracoviště jsou dána splněním odborných, 

provozních, technických a personálních předpokladů. 

 

Vzhledem k rozdílnému rozsahu poskytované odborné péče a výuky se rozlišují 4 typy 

pracovišť. Jedná se o Akreditované pracoviště I. typu, II. typu, III. typu a Akreditované 

pracoviště ambulantního registrujícího gynekologa. Detailní poţadavky na jednotlivé typy 

pracovišť uvádí příslušný vzdělávací program. 

Nedílnou součástí ţádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence. 

 

 

4.4 Úhrada nákladů na vzdělávání 

 

       Pracovní vztah mezi zdravotním zařízením a jejími zaměstnanci, lékaři, se zpravidla 

uzavírá na dobu neurčitou. Na dobu určitou jsou pracovníci nemocnice zaměstnáváni jen 

v ojedinělých případech, kterými jsou například zástup za zaměstnance na mateřské dovolené.  

V případě, ţe je lékař zaměstnán na dobu neurčitou a sepíše s nemocnicí Kvalifikační dohodu, 

zavazuje se tímto nemocnice hradit náklady související se vzděláváním lékaře, a  lékař se 

zavazuje být zaměstnancem nemocnice alespoň po dobu pěti let od atestace. Pokud by lékař 

trval na předčasném odchodu, sepíše s nemocnicí Smlouvu o uznání dluhu a je povinen 

zaplatit zdravotnímu zařízení náklady vynaloţené na jeho vzdělávání. Pokud by lékař 

s nemocnicí kvalifikační smlouvu nesepsal, znamenalo by to, ţe je si povinen hradit veškeré 

náklady na své vzdělávání sám. 

 

        Specializační vzdělávání lékařů probíhá ve velké míře v domovském zdravotním 

zařízení, tedy v Městské nemocnici, kde lékaři získávají praxi na příslušných odděleních a 

asistují při lékařských výkonech stanovených vzdělávacím programem, jenţ se zapisují do 

logbooku lékaře. Lékaři si část své povinné praxe plní i v jiných akreditovaných zařízeních, 

většinou v rámci České republiky, se kterými domovská nemocnice uzavře dohodu, a to 

z toho důvodu, aby lékař získal potřebnou praxi i v nemocnici s profesionálnějším zařízením a 

vybavením. Lékaři také ve velké míře vyjíţdějí na povinné i nepovinné kurzy, semináře, 

stáţe, kongresy či konference v rámci České republiky i zahraničí. Povinnost zúčastnit se 
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některých těchto vzdělávacích akcí jím zadává vzdělávací program, přičemţ platnost kurzu je 

pět let.  

 

        Lékaři se na tyto aktivity přihlašují prostřednictvím internetových stránek Institutu 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Ţádost lékaře o účast na kurzu či jiných 

vzdělávacích aktivitách v prvé fázi zhodnotí primář příslušného oddělení a schválenou ţádost 

postoupí na oddělení vzdělávání, kde příslušní zaměstnanci ověřují, zda má lékař s nemocnicí 

uzavřenou kvalifikační dohodu, tudíţ má nárok na úhradu nákladů nemocnicí.  Zaměstnanci 

oddělení vzdělávání dále zapíši schválenou pracovní cestu do interního systému nemocnice a 

dají příkaz k zaplacení účastnického poplatku na vzdělávací akci. Cestovné, stravné, 

ubytovaní a eventuelně další náklady spojené s pracovní cestou jsou se zaměstnancem 

zpravidla vyúčtovány zpětně. Posledním článkem schvalovacího procesu vzdělávacích akci je 

personální náměstek nemocnice.  

 

        Nemocnice nemá povinnost hradit veškeré náklady spojené se vzděláváním svých 

zaměstnanců. Zaměstnanci si často náklady na své vzdělávání hradí sami, a to jednak 

z důvodu toho, ţe s nemocnicí neuzavřeli kvalifikační dohodu nebo z řady dalších osobních 

důvodů. Jedním z hlavních důvodů, proč si zaměstnanci hradí většinu nákladů souvisejících 

se svým vyděláváváním sami, i kdyţ sepsali kvalifikační dohodu je to, ţe neplánují po 

atestaci v nemocnici setrvat poţadovaných pět let, ale rozhodnou se odejít dříve. V tomto 

případě je lékař povinen nemocnici uhradit veškeré náklady na vzdělávání, které za něj 

nemocnice vynaloţila.  

 

4.5 Přehled nákladů 

 

Z interních údajů, které mi byly nemocnicí poskytnuty  jsem sestavila přehled vzdělávacích 

akcí a nákladů, které na ně byly nemocnicí vynaloţeny za posledních pět let, tedy od roku 

2006 do roku 2010, na oddělení gynekologie a porodnictví. Tabulka uvádí roky, název 

jednotlivých akcí, označení lékaře, datum konání akce, účastnický poplatek, náklady na 

cestovné, stravné, ubytování, vedlejší náklady, celkové náklady na akci, celkové náklady za 

daný rok a celkové náklady za sledovaných pět let. (viz tabulka 4.1) 
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Tabulka č. 1 Přehled nákladů na vzdělávání za rok 2006- 2010 

 

Rok Název akce Lékař Datum 
Účastnický 

poplatek 
Cestovné Ubytování 

Vedlejš

í 

náklad

y 

Stravn

é 

Náklady 

celkem 

2006 Endokynologie v gyn. dětí Lékař 1 16.9. 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 

2006 
OS v dětském gynekologii 

Lékař 1 

18.9. - 

29.9. 7 000 Kč 7 000 Kč 14 000 Kč 

Náklady celkem za rok 2006 15 000 Kč 

2007 SOS v dětské gynekologii Lékař 1 8.1. - 19.1. 3 000 Kč 3 194 Kč 6 194 Kč 

2007 SOS v dětské gynekologii Lékař 1 26.3. - 6.4 3 000 Kč 3 224 Kč 6 224 Kč 

2007 
Kurz ultraz. vyšetření v 

gyn.dět Lékař 1 31.3. 600 Kč 0 Kč 600 Kč 

2007 
Atestace z dětské 

gynekologie Lékař 1 5.6. 0 Kč 1 212 Kč 1 212 Kč 

Náklady celkem za rok 2007 14 230 Kč 

2008 
Seminář - Základy zdrav. 

legislativy Lékař 2 6.5. 500 Kč 0 Kč 500 Kč 

2008 
SOS v gynekologii a 

porodnict. Lékař 2 

1.9. - 

28.11. 9 500 Kč 16 007 Kč 25 507 Kč 

2008 Kurz LPP Lékař 3 

5.11. - 

7.11. 1 800 Kč 0 Kč 1 800 Kč 

2008 Kritické stavy v porodnictví Lékař 2 6.12. 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 

Náklady celkem za rok 2008 28 807 Kč 

2009 
SMK - Fetomaterální 

medicína Lékař 2 

19.1. - 

23.1. 5 000 Kč 0 Kč 92 Kč 5 092 Kč 

2009 
SMK - Gynekologie 

Lékař 2 

26.1. - 

30.1. 5 000 Kč 0 Kč 92 Kč 5 092 Kč 

2009 Atestační zkouška Lékař 2 21.4.  0 Kč 0 Kč 92 Kč 92 Kč 

Náklady celkem za rok 2009 10 276 Kč 

2010 
SMK - Fetomaterální 

medicína Lékař 3 6.9. - 10.9. 5 000 Kč 160 Kč 3 500 Kč 0 Kč 791 Kč 9 451 Kč 

2010 
SMK - Gynekologie 

Lákař 3 

13.9. - 

17.9. 5 000 Kč 1 900 Kč 2 800 Kč 0 Kč 730 Kč 10 430 Kč 

2010 Předatestační stáţ Lékař 3 6.4. - 25.6. 9 500 Kč 14 878 Kč 32 900 Kč 2 000 Kč 6 638 Kč 65 916 Kč 

Náklady celkem za rok 2010 85 797 Kč 

Náklady celkem za rok 2006 - 2010 

154 110 

Kč 

 

Zdroj: Interní dokumenty Městské nemocnice Ostrava – Fifejdy 

 

 Z tabulky vyplývá, ţe celkové náklady, které musela nemocnice v letech 2006 – 

2010 vynaloţit na vzdělávání lékařů z oddělení gynekologie a porodnictví činí 154 110 Kč. 

Největší částka byla vynaloţena v roce 2010 ve výši 85 797 Kč, nejméně pak nemocnice 

zaplatila za vzdělávání v roce 2009, pouze 10 276 Kč. Dále je z tabulky zřejmé, ţe za 

posledních pět let se vzdělávacích akcí účastnili pouze tři lékaři z daného oddělení a jednalo 
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se převáţně o více – denní školení. K tabulce mohu dodat, ţe v celkovém souhrnu nemocnice 

zaplatila více na nákladech spojených s pracovní cestou (stravné, ubytování, cestovné) neţ na 

samotných účastnických poplatcích za jednotlivé akce a to o 40 310 Kč.  

 

4.6 Analýza dotazníkového šetření 

 

Současný stav vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v Městské nemocnici jsem zjišťovala 

pomocí dotazníků. Dotazníky jsem rozdala mezi lékaře nemocnice pracující na oddělení 

gynekologie a porodnictví. Dotazník obsahoval 20 otázek a z patnácti rozdaných dotazníků 

jsem zpět získala devět. Návratnost dotazníku byla tedy 60 %. Dotazník z celkového počtu 

patnácti respondentů vyplnilo a odevzdalo 6 ţen a 3 muţi. (viz Příloha č. 2) 

 

1. Jak jste celkově spokojen/a se systémem vzdělávání v Městské nemocnici? 

Graf č. 1: Spokojenost respondentů se systémem vzdělávání 

 

 

 

Pomocí této otázky jsem zjistila, ţe ţádný z respondentů není se systémem vzdělávání 

v nemocnici velmi spokojen ani rozhodně nespokojen, 3 respondenti (33 %) jsou spíše 

spokojeni, 5 respondentů (56 %) je spokojeno napůl a pouze jeden respondent (11 %) je se 

systémem vzdělávání spíše nespokojen. 
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2. Máte zájem se celoživotně vzdělávat? 

Graf č. 2: Zájem zaměstnanců o celoţivotní vzdělávání 

 

 

 

Z grafu je patrné, ţe všech devět respondentů (100 %) má zájem se celoţivotně vzdělávat.  

 

3. Hradíte si náklady na své vzdělávání sami? 

Graf č. 3: Úhrada nákladů  

 

 

 

Náklady na své vzdělávání si 8 respondentů (89 %) hradí zčásti samo a pouze jeden 

respondent (11 %) si je hradí zcela sám.  
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4. Máte s nemocnicí uzavřenou kvalifikační dohodu? 

Graf č. 4: Uzavření kvalifikační dohody 

 

 

 

Z grafu vyplývá, ţe šest z devíti respondetů (67 %) nemá s nemocnicí uzavřenou kvalifikační 

dohodu, pouze tři zaměstnanci (33 %) ji uzavřenou mají. 

 

5. Proč jste s nemocnicí neuzavřel/a kvalifikační dohodu? 

Graf č. 5: Důvod neuzavření kvalifikační dohody 
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Pouze jeden zaměstnanec (11 %) tvrdí, ţe jeho důvoden k neuzavření kvalifiakční dohody 

s nemocnicí je to, ţe po atestaci neplánuje v nemocnici setrvat. Dalších pět respondentů (56 

%) uvedlo jiný důvod. Jednomu z respondentů (11 %) nebyla prozatím dohoda předloţena, 

další z respondentů uvádí jako důvod moţnou změnu podmínek při uzavření dohody. Pouze 

jeden lékař (11 %) udává jako důvod to, ţe je jiţ atestován. Zbývající dva respondenti (22 %) 

uvedli jiný důvod, který blíţe nespecifikovali.  

 

6. Hodnotíte nabídku vzdělávacích akcí jako dostačující 

Graf č. 6: Nabídka vzdělávacích akcí 

 

 

 

Z grafu je zřejmé, ţe nejméně dva z respondentů (22 %) nejsou s nabídkou vzdělávacích akcí 

příliš spokojeni. Čtyři respondenti (44 %) ji vnímají jako průměrnou a tři respondenti (33 %) 

jsou se vzděláváním spíše spokojeni.  
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7. Jakých typů vzdělávacích akcí jste se účastnil/a za poslední rok (2010)? 

Graf č. 7: Typy vzdělávacích akcí 

 

 

 

Kaţdý z respondentů se v roce 2010 účastnil některé ze vzdělávacích akcí. Největší účasti se 

těší semináře, dále pak konference a stáţe. Pouze kurzů se neúčastnil ţádný z nich.  

 

8. Měl/a byste zájem absolvovat jazykové kurzy? 

Graf č. 8: Jazykové kurzy 
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Z grafu můţeme vyčíst, ţe většina dotazovaných respondentů by měla zájem se účastnit 

jazykových kurzů, pouze dva z celkově devíti dotazovaných (22 %) by tuto nabídku 

nevyuţili.  

 

 

9. Jaké další kurzy byste měl/a zájem absolvovat? 

Graf č. 9: Ostatní kurzy 

 

 

 

Poloţením této otázky jsem se dověděla, ţe větší polovina respondentů (56 %) by neměla 

zájem se účastnit dalších kurzů. Dva z dotazovaných (22 %) by měli zájem se zasvětit do 

oblasti managementu, a pouze jeden z nich (11 %) by uvítal moţnost se vzdělávat v oblasti 

práva a taktéţ pouze jeden (11 %) v oblasti práva ve zdravotnictví.  
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10. Byl/a byste ochoten/a absolvovat případné další kurzy i mimo pracovní dobu? 

Graf č. 10: Kurzy mimo pracovní dobu 

 

 

 

Pět z celových devíti dotazovaných respondentů (56 %) by bylo ochotno se účastnit 

případných dalších kurzů i mimo pracovní dobu. Čtyři z nich (44 %) by na tuto nabídku 

nepřistoupili.  

 

11. Byl/a byste ochoten/a hradit si tyto kurzy sám/sama? 

Graf č. 11: Úhrada kurzů 

 

 



45 

 

 

Ţádný z lékařů by neměl zájem si tyto kurzy hradit zcela sám, ale šest z nich ( 67 %) by bylo 

ochotno si je hradit z části samo. Tři lékaři (33 %) by nebyli ochotni si kurzy hradit ani z části 

sami.  

 

12. Kolik vzdělávacích akci jste absolvovala za poslední rok (2010)? 

Graf č. 12: Účast na vzdělávacích akcích za rok 2010 

 

 

 

Kaţdý z lékařů se v roce 2010 účastnil alespoň jedné zvělávací akce. Největší počet 

absolvovaných akcí na jednoho lékaře je za poslední rok deset akcí. 
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13. Jsou Vaše znalosti získané na vzdělávací akci nějakým způsobem ověřovány? 

Graf č. 13: Ověřování získaných znalostí 

 

 

 

Pět respondentů (56 %) uvádí, ţe jejich znalosti získané na vzdělávacích akcích jsou nějakým 

způsobem ověřovány, čtyři z nich ( 44 %) uvádějí, ţe nejsou ověřovány ţádným způsobem.  

 

14. Pokud jsou Vaše znalosti ověřovány, uveďte, prosím, jakým způsobem 

Všichni respondenti, kteří uvedli, ţe jejich znalosti získané na vzdělávacích akcích jsou 

ověřovány, tvrdí, ţe tyto znalosti vyuţívají v kaţdodenní praxi. Jeden respondent (11 %) dále 

uvádí, ţe jeho znalosti jsou ověřovány prostřednictvím dotazů a jeden respondent (11 %) 

uvedl jako způsob ověřování získaných znalostí seminář.  
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15. Byla někdy Vaše žádost o účast na vzdělávací akci zamítnuta? 

Graf č. 14: Zamítnutí vzdělávací akce 

 

 

 

Čtyřem respondentům z celkových devíti (44 %) byla jiţ někdy ţádost o účast na vzdělávací 

akci zamítnuta. Pěti respondentům ( 56 %) bylo prozatím vţdy vyhověno.  

 

16. Pokud ano, uveďte, prosím, z jakého důvodu. 

Graf č. 15: Důvod zamítnutí účasti na vzdělávání 
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Ze čtyř respondentů, kteří uvedli, ţe jejich ţádost o účast na vzdělávací akci byla někdy 

zamítna tvrdí jeden (25 %), ţe důvodem byla přílišná finanční náročnost této akce, další 

respondet tvrdí, ţe akce měla probíhat v nevhodném termínu a dva respondenti ( 50 %) uvedli 

jiný důvod. Tímto důvodem je výpověď a také špatná personální situace na oddělení. 

 

17. Jaká je Vaše nejvyšší dosažená profesní způsobilost? 

Graf č. 16: Nejvyšší dosaţená profesní způsobilost 

 

 

 

Z celkového počtu devíti respondentů má pouze jeden z nich (11 %) specializovanou 

způsobilost v nadstavbovém oboru, tři (33 %) mají tuto způsobilost pouze v základním oboru 

a zbývajících pět respondentů (56 %) má prozatím pouze odbornou způsobilost.  
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18. Máte v úmyslu po atestaci odejít z Městské nemocnice? 

Graf č. 17: Odchod z nemocnice 

 

 

 

Z pěti neatestovaných dotazovaných lékařů se chystá pouze jeden z nich (20 %) po atestaci 

nemocnici opustit. Další si není v současné době ještě zcela jist, ale ostatní tři respondenti (60 

%) mají v plánu v nemocnici setrvat.  

 

19. Jaké je Vaše pohlaví? 

Graf č. 18: Pohlaví respondentů 
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Dotazník vyplnilo celkem šest ţen (67 %) a tři muţi (33 %).  

 

20. Jaký je Váš věk? 

Graf č. 19: Věk respondentů 

 

 

 

Věk respondentů, kteří vyplnili dotazník, se pohybuje většinou v rozmezí od 27 do 30 let. 

Pouze tři lékaři (33 %) jsou starší třiceti let.  

 

4.7 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

V této části bakalářské práce se zaměřím na shrnutí informaci zjištěných 

z dotazníkového šetření v nemocnici a pokusím se nastínit návrhy a doporučení, která by 

mohla vést ke zlepšení systému vzdělávání a rozvoje v Městské nemocnici Ostrava – Fifejdy.  

 

Na základě informací získaných z dotazníkového šetření jsem zjistila, ţe lékařský 

personál nemocnice z oddělení gynekologie a porodnictví je se stávajícím systém vzdělávání 

v nemocnici spokojen pouze napůl a současnou nabídku vzdělávacích akcí povaţují spíše za 

průměrnou. Na oddělení pracuji z velké části dosud neatestovaní lékaři a pouze jeden lékař se 

specializovanou způsobilostí v nadstavbovém oboru. Dvě třetiny zaměstnanců nemají 

s nemocnicí uzavřenou kvalifikační dohodu a většina z nich si hradí své profesní vzdělávání 

zčásti sama. Důvodem k neuzavření dohody je to, ţe někteří zaměstnanci nechtějí nadále 
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v nemocnici setrvat nebo jim doposud nebyla předloţena kvalifikační dohoda. Jedním 

z důvodu je také vidina moţných změn podmínek pro uzavírání kvalifikační dohody.  

 

Naprostá většina zaměstnanců má zájem se celoţivotně vzdělávat. Za poslední rok 

kaţdý ze zaměstnanců absolvoval některou z nabízených vzdělávacích akcí, někteří 

zaměstnanci se účastnili aţ deseti z nich. Nejfrekventovaněji byly navštěvovány semináře, 

konference a stáţe. Na základě odpovědí získaných z dotazníku jsem zjistila, ţe zaměstnanci 

nemocnice by uvítali rozšíření nabídky kurzů, a to o jazykové kurzy, kurzy managementu či 

práva ve zdravotnictví. Zaměstnanci by byli ochotni si tyto kurzy  hradit z části sami. Většině 

zaměstnanců by také nevadilo, ani pokud by tyto kurzy probíhaly mimo pracovní dobu.  

 

Přestoţe zaměstnanci mají zájem se celoţivotně vzdělávat byla jiţ některým z nich 

ţádost o účast na některé ze vzdělávacích akcí zamítnuta a to z důvodu nevhodně zvoleného 

termínu konání akce, vysoké finanční náročností akce či nedostatečné personální situace na 

oddělení. Na základě tohoto šetření jsem také zjistila, ţe pouze jeden lékař z oddělení 

gynekologie a porodnictví se chystá po sloţení atestace odejít z nemocnice a další jeden toto 

stanovisko zvaţuje. Ostatní zaměstnanci jsou s pracovními podmínkami v nemocnici 

spokojeni a hodlají v nemocnici setrvat i nadále.  

 

4.8 Návrhy a doporučení 

 

V rámci zlepšení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců s tímto systémem bych nemocnici navrhla, aby zavedla pravidelné kurzy cizích 

jazyků, které by se konaly mimo pracovní dobu, aby nenarušovaly chod nemocnice a mohlo 

se těchto kurzů účastnit co nejvíce zájemců. Z dotazníkového šetření je patrné, ţe by o tyto 

kurzy byl zájem a zaměstnanci by jejich existenci uvítali. Zájem byl projevem především o 

kurzy anglického a německého jazyka na pokročilé a konverzační úrovni. Vhodné by bylo, 

aby kurzy byly zcela nebo alespoň zčásti hrazeny nemocnicí z důvodu toho, aby zaměstnance 

neodradila cena kurzů a neshledali tudíţ tuto moţnost jako nepotřebnou. Nemocnici bych 

doporučila vyuţít program Medical English od firmy Eurostaff, která pořádá a komplexně 

zajišťuje průběţné, intenzivní týdenní, víkendové i jednodenní kurzy zaměřené na 

zdravotnickou terminologii v angličtině. Tyto kurzy jsou určeny všem pracovníkům ve 

zdravotnictví, především tedy lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům a laborantům. 
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Cena intenzivního týdenního kurzu v rozsahu 40 hodin se pohybuje okolo 3 500 Kč na jednu 

osobu. V případě větší skupiny zájemců bude cena dojednána individuálně s moţností 

uplatnění slevy. Společnost také nabízí moţnost vyuţít individuální výuky kurzů.   

 

Vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci mají zájem se vzdělávat i v jiném, neţ vlastním 

oboru, doporučila bych nemocnici, aby se zamyslela nad moţností vzdělávání svých  

zaměstnanců v oboru práva či managementu, neboť právě o tyto obory někteří z nich projevili 

zájem a rádi by se těchto kurzů účastnili. Projekt MOST pro podporu rozvoje zdravotnických 

sluţeb realizovaný za pomoci Moravskoslezského krajského úřadu a společností Ostravská 

univerzita – Servis, spol. s r.o. nabízí e-learningové kurzy na téma Právo ve zdravotnictví. 

Tyto kurzy bych nemocnici doporučila vyuţít, neboť jsou určeny právě pro zdravotnický 

personál a management ve zdravotnictví. Kurz účastníky seznámí s platnými právními 

předpisy, které jsou nejčastěji aplikovány ve zdravotnických zařízeních. Tyto kurzy jsou 

finančně podporovány Evropským sociálním fondem v ČR.  

 

Dále bych nemocnici navrhla ke zváţení moţnost předplatit některý z odborných 

časopisů zabývající se tématem gynekologie a porodnictví. Doporučila bych například 

časopis GYNEKOLOG vydávaný s dvacetiletou tradicí. V časopise vyšly jiţ stovky článků, 

vzdělávacích materiálů či informací. Výhodou tohoto časopisu je, ţe dává příleţitost lékařům, 

specialistům i privátním gynekologům k publikaci svých zkušeností a diskusních příspěvků. 

Časopis vychází šestkrát ročně a jeho jeden výtisk lze pořídit za 66 Kč, přičemţ předplatné na 

celý rok vychází na 396 Kč včetně DPH a poštovného.  

 

Během spolupráce s nemocnicí jsem rovněţ zjistila, ţe zaměstnanci nemají příliš 

mnoho příleţitostí, jak vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s absolvovanými 

vzdělávacími akcemi. A proto bych nemocnici navrhla vytvoření formuláře, který by hodnotil 

to, jak zaměstnanci byli spokojeni s realizovanou akcí. Formulář by mohl zjišťovat a hodnotit 

spokojenost zaměstnanců s termínem a délkou konání akce, zjišťovat názor lékaře na to, zda 

absolvovaný kurz hodnotí jako přínosný a v čem, zda–li získané poznatky, znalosti či 

zkušenosti z kurzu jsou uplatnitelné v jeho praxi, případně další skutečnosti. Formulář by 

vyplnil kaţdý zaměstnanec, který absolvovat některou ze vzdělávacích akcí, bezprostředně po 

jeho návratu. Prostřednictvím zavedení formuláře hodnocení spokojenosti zaměstnanců, 

by nemocnice měla přehled o všech absolvovaných vzdělávacích akcích za dané období a 

především o jejich vhodnosti, spokojenosti a úspěšnosti vnímané zaměstnanci. 
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5 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo provedení analýzy současného stavu systému vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců na oddělení Gynekologie a porodnictví v Městské nemocnici Ostrava 

Fifejdy a následné navrţení vhodných změň a doporučení, které by vedly ke zlepšení tohoto 

systému.  

  

Má bakalářská práce se skládá z pěti podstatných částí. V úvodu práce jsem popsala 

zvolené téma a cíl této práce. V následující části jsem popsala teoretická východiska, pojmy a 

procesy související se vzdělávám a rozvojem zaměstnanců. Podklady k vypracování této části 

práce jsem čerpala převáţně z odborné literatury, dále pak z internetových zdrojů. V třetí části 

práce jsem představila Městskou nemocnici Ostrava Fifejdy, o které jsem uvedla základní 

informace a stručně nastínila její historii.  

 

Velmi důleţitou součástí práce je analýza současného stavu, kterou jsem provedla pomoci 

anonymních dotazníků, které jsem rozdala mezi lékařský personál oddělení gynekologie a 

porodnictví v nemocnici. Analyzovat součastný stav vzdělávání v nemocnici mi pomohly 

personální náměstkyně a zaměstnankyně odboru vzdělávání prostřednictvím osobních 

konzultací a poskytnutím interních informací a materiálů. V rámci této části práce jsem 

graficky zpracovala výsledky dotazníkového šetření a navrhla 4 doporučení, která z něj 

většinou vyplývají. Jako návrhy vedoucí ke zlepšení systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců v nemocnici jsem uvedla pořádaní jazykových kurzů, zvláště pak kurzů 

zaměřených na zdravotnickou terminologii v angličtině, dále pak zavedení e-learningových 

kurzů na téma právo ve zdravotnictví. Mezi má další doporučení pro nemocnici patří 

předplatné odborného časopisu a vytvoření formuláře hodnocení spokojenosti zaměstnanců 

s absolvovanou vzdělávací akcí.  

 

Dle mého názoru je systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v Městské nemocnici 

Ostrava Fifejdy na dostatečně dobré úrovni a kromě uvedených doporučení jsem neshledala  

ţádné jiné nedostatky v tomto systému.  

 

 V úvodu mé bakalářské práce jsem si stanovila cíl, o kterém si myslím, ţe se mi ho 

podařilo splnit.  
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