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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je„ Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve Fakultní 

nemocnici Ostrava“, protoţe vzdělání a rozvoj zaměstnanců jsou velmi důleţité. V dnešní 

době se poţadavky na znalosti a dovednosti člověka neustále mění. Jsou objevovány stále 

nové poznatky a vznikají tak i nové technologie. Proto je důleţité, aby podniky investovaly do 

svých zaměstnanců. Tím ţe podnik vzdělává a rozvíjí schopnosti svých zaměstnanců tak 

přispívá ke zkvalitnění a zvýšení efektivity vnitřních procesů, a také k rozvoji podniku jako 

celku. Ale také tím dává najevo, ţe si podnik svých zaměstnanců váţí. Protoţe čím více se 

zaměstnanci vzdělávají, tím mají větší konkurenceschopnost na trhu práce.  

Vzdělávání zaměstnanců je personální činnost. Vzdělávání a formování pracovních 

schopností se stává celoţivotní procesem.  Výdaje na vzdělání a rozvoj jsou pro podnik 

dlouhodobou investicí, která přispívá k výkonnosti podniku. Aby vzdělávání bylo efektivní a 

zaručilo návratnost investic podniku, musí vycházet z celkové podnikové strategie a také musí 

být systematické.  

Bakalářská práce je sloţena ze čtyř částí. V první části jsou popsaná teoretická východiska 

vzdělání a rozvoje zaměstnanců. V druhé části je uvedena charakteristika společnosti. Třetí 

část se zabývá analýzou současného stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na 

kardiochirurgickém centru. Čtvrtá část zahrnuje návrhy a doporučení na zlepšení systému 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici 

Ostrava. 

Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu ve Fakultní nemocnici Ostrava a 

navrţení úprav a změn k lepšímu. Jsou zde pouţity metody dotazování, rozhovorů a 

zpracování dokumentů. 
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2 Teoretická východiska vzdělání a rozvoje 

zaměstnanců 

V této kapitole je stručně popsána základní charakteristika řízení lidských zdrojů. 

Z oblasti řízení lidských zdrojů je zde podrobněji vysvětlena problematika vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců.  

 

2.1 Metodická část 

V této bakalářské práci je ke zjištění potřebných informací vyuţita analýza písemných 

dokumentů a to z internetových stránek, výročních zpráv, broţur a odborných publikací. Také 

jsou pouţity metody písemného i ústního dotazování.  U ústního dotazování je pouţita 

technika polostandardizovaného rozhovoru se zaměstnancem oddělení vzdělávání. U 

písemného dotazování je pouţita technika dotazníku ke zjištění informací od zaměstnanců 

kardiochirurgického oddělení.  Jde o nepřímou techniku dotazování. V dotazníku jsou pouţity 

otevřené, polootevřené i uzavřené otázky. Dotazníky byly rozdány vybraným respondentům. 

Výsledky dotazníkového šetření budou následně analyzovány. 

 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

Pojem „řízení lidských zdrojů“ se poprvé objevil v 80. letech 20. století. [2]  Pojmy 

„řízení lidských zdrojů“ a „lidské zdroje“ do značné míry nahradily pojem „personální řízení“ 

ve smyslu označení procesů týkajících se řízení lidí v organizacích.“ [1, str.27]   

 „Řízením lidských zdrojů je strategický a koherentní přístup k řízení organizačně 

nejcennějších aktiv tj. lidí, kteří pracují individuálně a kolektivně přispívají k dosaţení cílů 

pro udrţitelnou konkurenční výhodu.“ [7, str.371]  

 Hlavní charakteristiky  

 Je uplatňován strategický přístup. 

 Účast liniových manaţerů na ŘLZ. 
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 Musí být sjednocené organizační politiky, které taky musí vykazovat soudrţnost. 

Spolu s touto charakteristikou je důleţitá i komunikace. 

 Filozofie zdůrazňující dosaţení konkurenčních výhod. 

 Pluralistický přístup převládá ve vztazích mezi manaţery a zaměstnanci. [2] 

Do oblasti řízení lidských zdrojů patří personální strategie a personální politika, vytváření 

a analýza pracovních míst, personální plánování, získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, 

příjímání a orientace zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, rozmisťování, propouštění a 

penzionování zaměstnanců, vzdělání a rozvoj zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, 

pracovní vztahy, péče o zaměstnance a personální informační systém. [3] 
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2.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

„Výdaje na vzdělání a rozvoj zaměstnanců představují dlouhodobou investici nutnou pro 

perspektivu výkonnosti organizace.“ [8, str. 55] Dříve stačily tradiční způsoby vzdělávání 

např. zácvik, doškolování nebo přeškolování. Ale v dnešní době se poţadavky na dovednosti 

a znalosti člověka neustále mění. Proto lidé musí své dovednosti a znalosti neustále 

prohubovat a rozšiřovat, aby nepřišli o práci. Vzdělávání a formování pracovních schopností 

je celoţivotním procesem. Formování pracovních schopností je důleţitou činností personální 

práce. Rozvojové aktivity, zaměřené na formování širšího rejstříku znalostí a dovedností a na 

formování osobnosti zaměstnanců, hodnotových orientací a přizpůsobování se kultuře 

organizace, formují flexibilitu a připravenost na změny u zaměstnanců. 

 

2.3.1 Důvody, proč by se organizace měli věnovat vzdělání a rozvoji 

zaměstnanců: 

 Objevují se častěji nové poznatky a vznikají nové technologie. 

 Proměnlivé lidské potřeby. 

 Častější změny technologií a technik. 

 Zákazníci kladou větší důraz na kvalitu. 

 Rozvoj a pouţívání informačních technologií. 

Dobrá zaměstnavatelská pověst organizace, která umoţňuje získání a stabilizaci 

pracovníků.  

 

2.3.2 Formování pracovních schopností 

Jde o formování schopností v průběhu celého ţivota zaměstnanců. Rozlišujeme je na 3 

oblasti: 

 Oblast všeobecného vzdělávání – je orientovaná na sociální rozvoj lidí. V této oblasti 

se formují základní a všeobecné znalosti a dovednosti lidí, které jim umoţňují ţít ve 
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Oblast všeobecného 

vzdělávání 

společnosti.  V návaznosti na tyto znalosti a dovednosti získávat a rozvíjet pracovní 

schopnosti i další vlastnosti. Tuto oblast řídí a kontroluje stát. 

 Oblast odborného vzdělávání – je také nazývaná jako training. Tato oblast je zaměřena 

na přípravu, formování znalostí a dovedností a jejich aktualizace nebo přizpůsobování 

se pracovnímu místu. Tato oblast zahrnuje základní přípravu na povolání, orientaci, 

doškolování a přeškolování. 

 Oblast rozvoje -  tato oblast se zabývá dalším vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace. 

Lidé zde získávají znalosti a dovednosti, které nejsou nezbytně nutné k výkonu jejich 

práce. Rozvoj je více orientován na kariéru neţ na momentálně vykonávanou práci. 

Formuje se zde pracovní potenciál a osobnost lidí. [4] 

Obr.  2.1 Systém formování pracovních schopností člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: V tučných rámečcích a tučným písmem jsou označeny vzdělávací a rozvojové aktivity, které bývají 

součástí vzdělávání pracovníků v organizaci. 

Zdroj: Koubek, Řízení lidských zdrojů. 2007, str. 255 
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2.3.3 Cyklus systematického vzdělávání 

„Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky vzdělávání, sledující cíle 

strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální 

předpoklady vzdělávání.“[4, str. 259]   

Cyklus se skládá ze čtyř kroků. Cyklus vzdělávání je dlouhodobý proces. Mohou jej 

realizovat interní odborníci nebo vlastní vzdělávací centrum. [9]   

 

Obr.: 2.2 Cyklus systematického vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koubek, Řízení lidských zdrojů. 2007, str. 260 

 

1.  Identifikace potřeby vzdělávání 

Identifikace potřeby vzdělávání pracovníků je obtíţným problémem pro organizaci. A to 

z důvodu, ţe vzdělání a kvalifikace jsou obtíţně kvantifikovatelné vlastnosti pracovníka. 

Proto je identifikace potřeb zaloţena na odhadech a aproximativních postupech. V praxi se 

analyzuje uţší nebo širší škála údajů, které jsou získány buď z běţného informačního systému 

organizace, nebo i ze zvláštních šetření. Jedná se obvykle o tři skupiny údajů: 

 Údaje týkající se celé organizace – patří tu například informace o struktuře podniku, 

výrobním programu, o pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, o pohybu 

struktuře a počtu pracovníků. 

Identifikace potřeby 

vzdělávání pracovníků 

organizace 

Plánování vzdělávání 

Realizace vzdělávacího 

procesu 

Vyhodnocování 

výsledků vzdělávání a 

účinnosti vzdělávacích 

programů 
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 Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností – popisy pracovních míst, 

informace o kultuře pracovních vztahů, informace o stylu vedení. 

 Údaje o jednotlivých pracovnících – informace získané ze záznamů o hodnocení 

pracovníka, záznamů o kvalifikaci a absolvování vzdělávacích programů, záznamů o 

vzdělání, ze záznamů o rozhovorech s pracovníkem. 

Pomocí těchto údajů se pak analyzuje potřeba vzdělávání pracovníků organizace, a to 

pomocí následujících metod: 

 Analýzy statických nebo jiných průběţně zjišťovaných údajů o jednotlivých 

pracovnících, o pracovních místech a údajů o organizaci. 

 Analýzy informací, které se týkají potřeby kvalifikace a vzdělávání podřízených, a 

které jsou získány od vedoucích pracovníků. 

 Analýzy dotazníků a jiných průzkumných forem, ze kterých jsou získávány názory, 

postoje a poţadavky na vzdělání. 

 Zkoumání a hodnocení pracovních výkonů pracovníků. 

 Monitorování výsledků diskusí a porad. 

 Analýzy pracovních záznamů vedených vedoucími pracovníky nebo specialisty. [4] 

 

2. Plánování vzdělávání 

Fáze identifikace potřeby vzdělávání plynule přechází do fáze plánování vzdělávání 

pracovníků. Proces tvorby plánu vzdělávání se skládá ze tří fází: [9] 

 Přípravná fáze – skládá se z analýzy účastníků, specifikace potřeb a ze stanovení cílů 

vzdělávacího projektu. U dlouhodobých programů jsou stanoveny i dílčí cíle. Cíle 

slouţí jako měřítko a milníky dosahovaných výsledků. 

 Realizační fáze – tato fáze představuje vývoj a zpracování etap vzdělávacího projektu, 

vlastní realizaci a stanovení pořadí témat. Určuje se zde způsob, kterým bude 

vzdělávání probíhat. Na začátku jsou stanoveny vhodné techniky vzdělání a rozvoje.  
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 Fáze zdokonalování – v této části procesu se na základě stanovených cílů průběţně 

hodnotí jednotlivé etapy vzdělávacího programu. Hledají se zde také moţnosti 

zlepšení vzdělávacího procesu. Provádí se zde také prověřování informovanosti 

účastníků o akci, vhodnosti vybraných lektorů a úrovně organizačního zajištění. 

 

Dobrý plán vzdělávání pracovníků, by měl odpovědět na následující otázky: [4] 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? 

 Komu? 

 Jakým způsobem? 

 Kým? 

 Kdy? 

 Kde? 

 S jakými náklady? 

 Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnost jednotlivých vzdělávacích 

programů? 

 

3. Realizace vzdělávání 

V této fázi se začíná s realizací konkrétních vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity musí být 

v souladu s plánem podnikového vzdělávání. Fáze realizace se skládá z několika prvků. A to 

cílů, programu, motivace, metody, účastníků a lektorů. 
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Obr. 2.3 Prvky procesu realizace vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vodák, Kucharčíková, Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2007, str.83 

 

Cíle 

Cíle říkají, co budou účastníci schopni dělat po absolvování kurzu. Cíle vzdělávání se 

určují na základě stanovených vzdělávacích potřeb. Vhodné je si cíle stanovit do dvou 

kategorií, a to na cíle programové a cíle kurzu.  V programových cílech jsou zahrnuty cíle 

celého vzdělávacího programu. V cílech kurzu jsou zahrnuty cíle jednotlivých vzdělávacích 

aktivit, které mohou obsahovat i dílčí cíle. [9] 

 

Program 

Program vzdělávací akce by měl obsahovat časový harmonogram, obsah, pouţité metody 

a pomůcky. Pro zajištění bezproblémového a plynulého naplnění programu je nutné zajistit, 

aby se účastníci mohli vyjádřit ke všem částem harmonogramu, aby mohli účastníci na 

začátku lekce vyjádřit, co od kurzu očekávají, aby na začátku lekce byl vytvořen kontrakt, aby 

lektoři vytvořili dostatečnou časovou rezervu pro zopakování toho, co se probíralo a pro 

realizaci závěrečných činností. [9] 

REALIZACE 

 Cíle 

Program 

Motivace 

Metody 

Účastnici 

Lektoři 
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Motivace 

Motivace pracovníků hraje velkou roli v procesu vzdělávání. Jde o ochotu pracovníků 

zdokonalit své znalosti, schopnosti a dovednosti. Pracovníkům by měly být ujasněny cíle 

vzdělávacího procesu a měli by z něj nacházet uspokojení. Vysoká motivace zajišťuje u 

pracovníků vysokou míru transformace vzdělávacích aktivit do kvantity a kvality výkonnosti 

podniku. [9]  

 

Metody vzdělávání pracovníků      

Metody vzdělávání na pracovišti 

 Jsou vykonávány na konkrétních pracovních místech, při vykonávání pracovních úkolů. 

Jsou především pouţívány pro vzdělávání zaměstnanců na dělnických pozicích. U těchto 

metod jde především o individuální metody zdělávání, které vyţadují individuální přístupy a 

partnerské vztahy mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. Výjimku tvoří pracovní porady. [4] 

 Instruktáţ při výkonu práce 

 Instruktáţ je nejčastěji pouţívanou metodou a nejjednodušším způsobem zacvičení 

nového, popřípadě méně zkušeného zaměstnance na určitou práci. Jedná se spíše jen o 

jednodušší pracovní operace a úkony.[5] Tato metoda má spíše jednorázový charakter a 

krátkodobé působení. Výhodou této metody je rychlost a vytvoření pozitivního vztahu 

spolupráce mezi oběma zaměstnanci. Nevýhodou je, ţe tato metoda probíhá v hlučném a 

rušivém prostředí a pod tlakem pracovních úkolů. [4] 

 Asistování 

 Asistování je tradiční a často pouţívaná metoda formování pracovních schopností 

pracovníka. Školený je přidělen ke zkušenému zaměstnanci, kterému pomáhá při plnění jeho 

pracovních úkolů. Postupně se od něj učí pracovním postupům a stále větší mírou se podílí na 

práci, aţ získá takové znalosti a dovednosti, ţe můţe vykonávat práci zcela samostatně. Tato 

metoda se pouţívá u manuálních zaměstnání, ale i u výchovy řídících pracovníků a 

specialistů. Výhodou je soustavnost působení a důraz na praktickou stránku vzdělávání. 

Nevýhodou této metody je, ţe se vzdělávaný můţe naučit i nepříliš vhodným pracovním 

návykům. [4] 
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 Rotace práce 

 Neboli cross training. Je to takzvané střídání pracovních úkolů. Tato metoda má dvě 

formy, a to horizontální a vertikální rotaci práce. U horizontální metody dochází ke střídání 

pracovních míst na stejné úrovni řízení a u vertikální dochází k přemisťování zaměstnance na 

jiný stupeň řízení. [5] Výhodou této metody je, ţe si zaměstnanec rozšiřuje své zkušenosti a 

schopnosti, poznává komplexněji pracovní postupy a úkoly organizace. Rozvíjí se tak 

flexibilita pracovní síly a schopnost zaměstnance vidět problémy organizace komplexněji a 

jejich vzájemnou provázanost. Nevýhodou je, ţe pracovník nemusí na kaţdém pracovišti 

uspět, coţ se můţe odrazit v jeho hodnocení způsobilosti na pracovišti a v jeho sebevědomí. 

[4] 

 Coaching 

 Představuje dlouhodobější instruování, vysvětlování a sdělování připomínek i 

periodickou kontrolu výkonu zaměstnance nadřízeným či vzdělavatelem. Jde vlastně o 

soustavné podněcování a směrování vzdělávaného k ţádoucímu výkonu práce a k jeho vlastní 

iniciativě, přičemţ se bere v úvahu i jeho individualita. Výhodou je, ţe vzdělávaný 

zaměstnanec je soustavně informován o hodnocení své práce. Tato metoda také umoţňuje 

úzkou oboustrannou spolupráci vzdělávaného se vzdělavatelem. Zlepšuje komunikaci. 

Vytváří prostor pro stanovení cílů pracovní kariéry pracovníka. Nevýhodou je, ţe formování 

pracovních schopností probíhá pod tlakem pracovních úkolů, ve většinou rušivém a hlučném 

prostředí.  

 Mentoring 

 Mentoring je proces, který pouţívá speciálně vybrané a školené jedince, kteří vedou 

pracovníka a poskytují soustavnou podporu a rady, čímţ pomáhají při vzdělání a rozvoji 

pracovníků, kteří jsou jim přiděleni. Tato metoda doplňuje také formální vzdělávání a vývoj, 

tím, ţe nabízí individuální vedení od zkušených manaţerů, kteří ví, jak to v organizaci chodí. 

Mentoři musejí být dobře proškoleni a informováni pro svoji roli. Neexistuje ţádný standardní 

proces mentoringu. Tato metoda je hodnocena příznivěji neţ coaching, protoţe vnáší do 

procesu formování pracovních schopnosti pracovníka prvek jeho vlastní iniciativy, uvědomělé 

volby vzoru a neformální vztah.  
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 Counselling 

 Je jedna z novějších metod formování pracovních schopností pracovníků. Jde o 

vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování, které překonává jednosměrnost vztahu mezi 

vzdělávaným a vzdělavatelem. Nevýhodou této metody je časová náročnost, a vzdělávání se 

tak můţe dostat do určitého rozporu s plněním pracovních úkolů pracoviště.  

 Pověření úkolem 

 Je rozvinutím metody asistování, popřípadě její závěrečnou fází. Vzdělávaný 

pracovník je pověřený svým vzdělavatelem k splnění určitého úkolu. Tato metoda vychovává 

k rozhodování a řešení úkolů samostatně a tvůrčím způsobem.  

 Pracovní porady 

 Zaměstnanci se během pracovních porad seznamují s problémy a fakty, které se týkají 

nejen vlastního pracoviště, ale i celé organizace či jiné oblasti zájmu. Výhodou pracovních 

porad je výměna zkušeností, prezentace názorů. Dávají pocit sounáleţitosti s pracovním 

kolektivem nebo organizací. Přispívá i k rozšíření znalostí nových nebo méně zkušených 

pracovníků. Nevýhodou je problém s časovým umístěním pracovních porad. Pracovní porady 

zkracují dobu určenou k plnění pracovních úkolů. Pokud se porady konají mimo pracovní 

dobu, je snaha porady zkrátit a setkáváme se s neochotou pracovníků se porad zúčastnit. [4] 

 

 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

 Metody, které se pouţívají ke vzdělávání mimo pracoviště, se často realizují ve 

zvláštních zařízeních, na vývojových pracovištích v zařízeních předvádějících novou 

technologii a jiné. Jde většinou o metody pouţívané k hromadnému vzdělávání skupin 

účastníků. Zdělání bývá zajišťováno jak interními vzdělávacími útvary organizace, tak i 

externími školiteli nebo vzdělávacími institucemi. 

 Přednáška 

 Je obvykle zaměřena na zprostředkování informací či teoretických znalostí. Výhodou 

této metody je rychlost přenosu informace a je nenáročná na vybavení. Nevýhodou je 

jednostranný tok informací, které jsou pasivně přijímány účastníky vzdělávání. 
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 Přednáška spojená s diskuzí 

 Neboli také seminář. Nevýhody, které se objevují u přednášek, tato metoda překonává. 

Tato metoda zprostředkovává spíše znalosti. Výhodou je, ţe se během diskuze objevují 

nápady a řešení probíraných problému a účastníci jsou stimulováni k aktivitě. Nevýhodou je, 

ţe akce musí být vhodným způsobem moderována a důkladně připravena po stránce 

organizace. [4] 

 Demonstrování 

 Jedná se o názorné nebo praktické vyučování, zprostředkování znalosti a dovednosti 

ve výukových dílnách, na vývojových pracovištích nebo v jiných vhodných prostorech pro 

názorné předvádění pracovních postupů na pracovních zařízeních. Výhodou této metody je 

praktičnost, ale nevýhodou je odlišnost podmínek od skutečného provozu. [5] 

 Případové studie 

 Tato metoda se pouţívá ve většině případů při vzdělávání manaţerů a tvůrčích 

pracovníků. V případové studii se objevují skutečné nebo smyšlené organizační problémy 

nebo komplexy organizačních problémů. Účastníci vzdělávání studují problémy a snaţí se 

diagnostikovat situaci a navrhnout řešení daného problému. Tato metoda pomáhá rozvíjet 

analytické myšlení a schopnosti nalézat nová řešení. Nevýhodou je, ţe tato metoda klade 

mimořádné poţadavky na přípravu i na vzdělavatele.  

 Workshop 

 Neboli také skupinové cvičení, je obdobou případové studie. Praktické problémy se 

v této metodě řeší v týmech a z komplexnějších hledisek. Jedná se tu o komplexní případovou 

studii. Tato metoda umoţňuje dělit se o nápady při řešení problémů.  Snaţí se naučit 

zaměstnance týmové práci a interdisciplinárnímu přístupu, které jsou potřeba např. 

k sestavování plánů nebo vytváření systému. Nevýhodou je, ţe tato metoda klade mimořádné 

poţadavky na přípravu i na vzdělavatele. V tomto případě se mohou také vyskytovat 

problémy u týmu řešitelů problému, kdy tým postrádá znalosti a zkušenosti, které jsou potřeba 

k diagnostikování.  
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  Brainstorming 

 Brainstorming je také obdobou případových studií. Skupina účastníků je vyzvána, aby 

kaţdý z nich navrhl buď ústně, nebo písemně způsoby moţných řešení zadaného problému. 

Aţ všichni účastníci předloţí své návrhy je uspořádána diskuze a hledá se optimální návrh 

nebo optimální kombinace návrhů. Tato metoda podporuje kreativní myšlení účastníků, 

přináší nové nápady a alternativní přístupy řešení problémů. Nevýhodou je, ţe tato metoda 

klade mimořádné poţadavky na přípravu i na vzdělavatele. 

 Simulace 

 Simulace je zaměřena na praxi a aktivní účast vzdělávaných. Účastníci dostanou 

podrobný scénář a během určité doby musí učinit řadu rozhodnutí. Většinou jde o řešení 

běţné situace vyskytující se v práci vedoucích pracovníků. V průběhu vzdělávání se přechází 

od jednodušších ke sloţitějším problémům. Jde o účinnou metodu, která vede k formování 

schopností vyjednávat a rozhodovat se. Tato metoda je velmi náročná na přípravu a nalezení 

vhodné formy působení a usměrňování účastníků. 

 Hraní rolí 

 Je metoda orientovaná na rozvoj praktických schopností účastníků. Účastníci 

vzdělávání na sebe berou určitou roli a v této roli poznávají povahu mezilidských vztahů, 

střetů a vyjednávání. Je také zaměřena na osvojení si určité sociální role a osvojení si 

ţádoucích sociálních vlastností. Tato metoda učí samostatnému myšlení, reagování a ovládání 

emocí. Vyţaduje také pečlivou přípravu a na vzdělavatele klade náročné poţadavky. 

 Assessment centre 

 Neboli diagnosticko-výcvikový program. Jde o moderní a vysoce hodnocenou metodu 

výběru, ale i vzdělávání manaţerů. Účastníci vzdělávání plní různé úkoly a řeší problémy, 

které tvoří kaţdodenní náplň práce manaţerů. Počítačem bývají často náhodně generovány 

úkoly a problémy a pak počítačem vyhodnocována řešení problémů a učiněná rozhodnutí. 

Účastníci tak mohou konfrontovat svá řešení a rozhodnutí s optimálními řešení. Výhodou této 

metody je, ţe si účastníci osvojují nejen znalosti, ale především manaţerské dovednosti.  Učí 

se překonávat stres, řešit úkoly, jednat s lidmi, hospodařit s časem a jiné. Tato metoda je 

velmi náročná na přípravu a technické vybavení. 
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 Outdoor training 

 V poslední době se tato metoda stále více pouţívá ve vzdělání manaţerů. Manaţeři si 

hrají a přitom se učí manaţerským dovednostem jako je např. spolupracovat v týmu, 

komunikovat se spolupracovníky a pověřovat je úkoly, umět koordinovat nějakou činnost. 

Účastníci vzdělávání dostanou úkol, který má podobu nějaké hry nebo pohybové aktivity. 

Zadaný úkol se řeší kolektivně, přičemţ vedení se ujme jeden účastník. Po splnění úkolu se 

diskutuje o tom, jaké manaţerské dovednosti se pouţily ke splnění úkolu, jak se uplatnily a co 

by se dalo zlepšit. Vzdělávání můţe probíhat v upravené pracovně, ve volné přírodě nebo 

tělocvičně nebo ve speciálně upravených areálech. Tato metoda je někdy fyzicky náročná, a 

proto někdy není vhodná pro starší osoby nebo osoby se zdravotními problémy.  

 E- learning 

 Jde o elektronické vzdělávání pomocí počítačů. Tato metoda vzdělávání se 

v organizacích vyuţívá stále častěji. [4]  

Jednotlivými typy e-learningu jsou: 

 Samostatný, separovaný e-learning, kdy vzdělávající se osoba pouţívá příslušnou 

technologii, ale není v dané chvíli napojena na instruktory nebo ostatní vzdělávací se 

osoby 

 Ţivý e-learning, při němţ za pouţití příslušné technologie jsou instruktor a 

vzdělávající se osoba v dané chvíli spolu v kontaktu, ale jsou na různých místech 

 Kolaborativní, kolektivní e-learning, který podporuje učení a vzdělávání pomocí 

výměny a předávání informací a znalostí mezi učícími se osobami pomocí diskusních 

fór, společenství praktiků, počítačových bulletinů a besed.[1] 
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Účastníci 

Důleţitou součástí podnikového vzdělávání jsou jeho účastníci. Jaký bude přístup 

účastníků ke vzdělávání, závisí na jejich motivaci, citovém vztahu a dispozici účastníků. 

Kaţdý člověk má svůj styl učení. Kobl, Honey a Mumford definovali čtyři styly uční: 

 Aktivista – U aktivistů dominují okamţité zkušenosti. Mají rádi nové výzvy a mají 

snahu se projevovat v krátkodobých krizích. Nejlépe se učí, kdyţ jsou lidmi zapojeni 

do řešení problémů, kdyţ existují nové zkušenosti, cvičení a problémy na nichţ se 

mohou učit, kdyţ je přítomné vzrušení a drama. 

 Reflektor – Tito lidé rádi sedí v pozadí, shromaţďují informace a analyzují je dříve, 

neţ dojdou k závěrům.  Při učení jim vyhovuje, kdyţ mohou činnosti sledovat, 

přemýšlet o nich, mají příleţitost překontrolovat to, co se mají učit. 

 Teoretik – Tito lidé jsou objektivní a analytičtí. Rádi spojují neslučitelná fakta 

koherentních teorií.  Při učení jim vyhovuje, kdyţ to co jim je nabízeno, je součástí 

systému, teorie nebo modelu, kdyţ jsou ve strukturovaných situacích, které mají jasný 

účel, nebo kdyţ se po nich vyţaduje, aby pochopili sloţité situace, a také se jich 

zúčastnili.  

 Pragmatik – Pragmatici často pátrají po nových myšlenkách. Jsou to lidé, kteří se 

chopí příleţitosti, aby experimentovali s aplikacemi. Berou problémy jako výzvu. 

Nejlépe se učí, kdyţ vidí jasné spojení s probíranou látkou a zaměstnáním, kdyţ jsou 

jim představeny postupy a myšlenky, které mají praktické výhody. [9] 

 

Lektoři 

Významným předpokladem úspěšného vzdělávání jsou osobnostní předpoklady lektora. 

Lektor musí být vnitřně integrovanou a zralou osobností, musí mít vysokou míru sociální 

inteligence. Lektoři mohou uplatňovat behaviorální, funkcionalistický, strukturalistický nebo 

humanistický vzdělávací styl.  U behaviorálního stylu probíhá vzdělávací proces zábavnou 

formou a je zaměřený na výsledek. Tento styl je náročný na přípravu lektora. Pro účastníky 

tento styl vytváří povzbuzující prostředí. Funkcionální styl se zaměřuje na problém, 

zvyšování výkonnosti a na uznání. Lektoři kladou účastníkům náročné cíle. Lektoři při tomto 

stylu mohou být někdy netrpěliví a necitliví, u pomalu se učících účastníků. Strukturalistický 
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styl je charakterizován plněním kritérií výuky a neustálým testováním efektivity učení. Cílem 

humanistického stylu je zlepšování charakterových vlastností účastníků. Toto vzdělávání je 

zaměřeno na budování vztahu. [9] 

 

4. Vyhodnocování vzdělávání  

Vyhodnocování vzdělávání je důleţité k tomu, aby podnik mohl posoudit účinnost při 

dosahování výsledků učení, které byly stanoveny v souvislosti s plánem vzdělávacího procesu 

a aby se zjistilo, kde je zapotřebí změn nebo zlepšení, aby vzdělávání bylo ještě účinnější.  

Při vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti vzdělávacího 

programu je důleţité stanovit kritéria hodnocení. Jako kvalitativní charakteristiky jsou 

vzdělání a kvalifikace jsou obtíţně kvantifikovatelné. Jejich úroveň nebo velikost změny lze 

zjistit jen nepřímo. Existuje mnoho postupů i kritérií k vyhodnocování vzdělávání. 

 

Čtyři úrovně vyhodnocování vzdělávání podle Kirkpatricka:  

 První úroveň - Reakce - V této úrovni se zkoumá, jak účastníci reagují na vzdělávání. 

Zkoumá se zde spokojenost zákazníka. 

 Druhá úroveň - Hodnocení poznatků- zde se získávají informace o tom, do jaké míry 

byly splněny cíle vzdělávání. Je zde nutné zjistit, jaké dovednosti a znalosti si zlepšili 

nebo osvojili a do jaké míry se u nich změnily jejich postoje. Měly by být pouţity 

testy organizované jak před uskutečněním vzdělávacího programu tak i po něm. 

 Třetí úroveň - Hodnocení chování - V této úrovni se hodnotí, do jaké míry se změnilo 

chování účastníků programu po jejich návratu na pracoviště. Toto hodnocení by mělo 

proběhnout jak před, tak i po ukončení vzdělávacího procesu. Mělo by se v této úrovni 

zjistit, do jaké míry bylo dosaţeno cílů vzdělávání, které byly zaměřeny na změny 

chování. 

 Čtvrtá úroveň - Hodnocení výsledků - Tato úroveň by měla poskytovat základnu pro 

posouzení úspěšnosti vzdělávacího programu z hlediska nákladů. Tímto hodnocením 

by mělo být zjištěno, do jaké míry byly dosaţeny cíle, které se týkají např. přírůstku 
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prodeje, zvýšení produktivity práce, sníţení úrazů nebo zvýšení spokojenosti 

zákazníků. [1] 

2. 3. 4 Efektivita vzdělávání 

Čím roste finanční náročnost vzdělávání a rozvoje tím rostou i poţadavky podniku na 

efektivitu. Aby vzdělání bylo efektivní, musí být splněny tři podmínky: správné stanovení 

potřeb, výběr vhodných metod a pravidelné vyhodnocování výsledků. [6] 

 

2. 3. 5 Subjekty procesu vzdělávání 

 Vrcholový management – by měl podporovat vzdělání a rozvoj pracovníků, měli by 

zabezpečovat integraci vzdělávání a rozvoje s nástroji personálního řízení, 

komunikovat o strategii lidských zdrojů a cílech a měli by se také účastnit 

vzdělávacích akcí. 

 Bezprostřední nadřízený – měl by podporovat politiku a stanovovat potřeby 

vzdělávání a rozvoje. Měli by se stát mentory a kouči podřízených.  Měli by 

nahrazovat externí školitele a sami se učit a rozvíjet své kompetence. [8] 

 Personální útvar – „personální oddělení plánuje, organizuje a koordinuje vzdělávací 

aktivity, monitoruje průběh a výsledky vzdělávaní a rozvoje a hodnotí efektivnost 

vzdělávacích aktivit.“ [8, str. 67] 

 Pracovníci – Aby vzdělání a rozvoj byl smysluplný, měli by být pracovníci zapojování 

do konzultací o politice a metodách rozvíjení způsobilostí k práci. Ke konzultacím 

můţou být vyuţity podnikové mítinky, setkání pracovních týmů nebo anonymní 

náměty a připomínky. [8] 
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3 Charakteristika Fakultní nemocnice Ostrava 

V této kapitole je popsána základní charakteristika Fakultní nemocnice Ostrava a jejího 

kardiochirurgického centra.  

3.1 Fakultní nemocnice Ostrava 

3.1.1 Základní charakteristika 

V současné době Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje základní, specializovanou i 

vysoce specializovanou zdravotní péči. Zajišťuje 40 klinik, center, oddělení, laboratoří, ústavů 

a nemocniční lékárna. Fakultní nemocnice Ostrava patří k největším státním zdravotnickým 

zařízením, která sídlí v Ostravě–Porubě na ulici 17. listopadu. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 

miliónů obyvatel. Hospitalizováno je ročně v průměru 42 000 pacientů, přičemţ víc jak 50 % 

tvoří pacienti se závaţnou nebo komplikovanou diagnózou. Ambulantních ošetření je ročně 

provedeno téměř 600 000. [11] 

V roce 2011byl průměrný počet zaměstnanců 3160. 

Tabulka: 3.1 Počet zaměstnanců dle kategorií  

Kategorie Počet osob 

Lékaři 481 

Farmaceuti 21 

Všeobecné sestry a porodní asistentky  1310 

Ostatní zdravotní pracovníci – nelékaři   231 

Zdravotní prac. nelékaři se speciální způsobilostí 105 

Sanitáři a ošetřovatelé 494 

Jiní odborní pracovníci 13 

THP 

Dělníci 

266 

230 

 

Zdroj: FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA: Výroční zpráva. 2010 str.20 

Organizační struktura Fakultní nemocnice Ostrava je uvedena v příloze č.1. 
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3.1.2 Historie nemocnice 

Obce Vítkovice a Zábřeh nad Odrou vybudovaly Epidemickou nemocnici. Iniciátorem 

této výstavby byl obvodní lékař MUDr. Vladimír Hradečný, který byl zároveň i starostou 

v Zábřehu. V roce 1912 byla nemocnice otevřena. V roce 1921 došlo k zestátnění nemocnice. 

Základní kámen velké státní nemocnice, která se měla stát opěrným sloupem zdravotnického 

zajištění Ostravy a celého Ostravska byl poloţen 30. dubna 1929.  

V roce 1933 bylo otevřeno gynekologicko-porodnické oddělení, o dva roky později byl 

otevřen interní pavilon a v roce 1940 byl otevřen chirurgický pavilon. 

V listopadu 1942 nemocnici zabrali němci a nemocnice slouţila jako německý vojenský 

lazaret. Na konci druhé světové války byla nemocnice bombardována. Po tomto náletu němci 

nemocnici opustili a odvezli si vše, co mohli ještě upotřebit. Po válce trvalo řadu měsíců, neţ 

byla nemocnice schopna aspoň nouzového provozu. 

V roce 1952 se stal z nemocnice Krajský ústav národního zdraví. V nemocnici přibylo 

oční, neurologické, nosní, krční, ušní a oddělení pro léčbu popálených.  

Po mnoha jednáních bylo rozhodnuto o výstavbě nového zdravotnického zařízení, které 

převezme funkci dosavadní krajské nemocnice v Zábřehu. V roce 1956 započala výstavba. 

Jako první byla zprovozněna budova transfuzní stanice. Další pavilony byly otevřeny v roce 

1973. 

V roce 1992 získala nemocnice statut fakultní nemocnice. V roce 1994 došlo k otevření 

nového lůţkového monobloku. V roce 1999 byla otevřena Klinika dětského lékařství 

v porubském areálu. [10]  

Koncem roku 2001 byl uveden do provozu pavilon porodnicko-gynekologické kliniky. 

Po přestěhování Ústavu soudního lékařství byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, 

která má sídlo v Porubě, kompletní. V roce 2006 přijala nemocnice novou podobu znaku a 

název Fakultní nemocnice Ostrava. [11]  
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3.1.2 Odpovědnost za personální řízení  

Útvar náměstka ředitele pro personální řízení má odpovědnost za personální řízení ve Fakultní 

nemocnici Ostrava. Aktuálně je Ing. Petra Lampartová pověřena zastupováním funkce 

náměstkyně ředitele pro personální řízení. Tento útvar se organizačně člení na odbor 

personální práce a mezd, oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance a oddělení lékařské 

knihovny. 

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance provádí servis pro zaměstnance v oblasti 

vzdělávání. Organizuje a zabezpečuje vzdělávání v souladu s příslušnými vnitřními a 

právními předpisy, případně smluv (dohod), které řeší realizaci vzdělávání, zejména: 

 poskytuje zaměstnancům informace a konzultace o moţnostech vzdělávání, právech  

a povinnostech s tím spojených, 

 informuje zaměstnance o postupu a náleţitostech souvisejících se zařazením do 

specializačního vzdělávání a podání přihlášky k vykonání atestační zkoušky, 

 vede evidenci zaměstnanců zařazených do specializačního vzdělávání a vzdělávání 

s podporou zaměstnavatele, 

 zprostředkovává zaměstnancům kontakt se vzdělávacími institucemi (zejména IPVZ a 

NCONZO), 

 spolupracuje při organizaci, evidenci a účtování vzdělávání ve FNO s příslušnými 

zaměstnanci FNO, vzdělávacími institucemi a MZ, 

 zpracovává a eviduje smlouvy (dohody) o pobytu cizích osob (školenců) ve FNO za 

účelem vzdělávání,  

 zpracovává a eviduje dohody o pracovní činnosti a o provedení práce se školiteli a 

lektory, 

 zpracovává Program vzdělávacích akcí FN Ostrava pro příslušný kalendářní rok,  

 podílí se na zpracovávání podkladů k získání, prodlouţení nebo doplnění akreditace 

k realizaci vzdělávacích programů specializačního vzdělávání nebo jejich částí, 

případně vzdělávacích programů certifikovaných kurzů, vede evidenci o účastnících 

vzdělávacích akcí pořádaných nebo spolupořádaných oddělením vzdělávání. [17] 
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3.2  Kardiochirurgické centrum 

3.2.1 Základní charakteristika 

Toto centrum se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění srdce a velkých cév u 

dospělých. Operace jsou prováděny v mimotělním oběhu i bez mimotělního oběhu na bijícím 

srdci. V některých případech i z miniinvazivního přístupu. Chirurgická léčba získaných 

srdečních vad je významnou části operačního programu. Pracoviště pro chirurgickou léčbu 

aneurysma a disekcí hrudní aorty má nadregionální postavení. Revaskularizace myokardu 

patří k nejčastějším prováděným výkonům. 

Součástí je také kardiologická část. Ta se zabývá diagnostikou chirurgicky řešitelných 

onemocnění srdce. Také jsou prováděny specializované invazivní výkony.  

Kardiochirurgické centrum má špičkové vybavení a čerpá z vlastních dlouholetých 

zkušeností. Získalo akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oboru kardiochirurgie, 

intenzivní medicíny transezofageální echokardiografie.  Lékaři se podílejí na výuce studentů 

na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Kardiochirurgické centrum má celkem 

111 zaměstnanců. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 2.  

 

3.2.2 Historie 

V říjnu 1993 bylo v Ostravě zaloţeno kardiochirurgické centrum. Nejdříve sídlilo 

v prostorách nemocnice v Ostravě-Zábřehu a prvním primářem byl doc.MUDr. Jan Tošovský, 

CSc. Součástí Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě je od roku 1995. Došlo k rychlému 

rozvoji kardiochirurgického pracoviště, který byl provázen nárůstem provedených 

kardiochirurgických výkonů, který se ustálil přibliţně na 800 za rok.  

V dnešní době kardiochirurgické centrum ve FNO patří ke špičkovým 

kardiochirurgickým pracovištím v České republice.  
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3.2.3 Struktura pracoviště 

Jednotka intenzivní péče I – pooperační 

Pooperační jednotka, která je zaměřena na bezprostřední péči o pacienty po 

kardiochirurgických operacích. Případně je zaměřena na stabilizaci vitálních funkcí 

nemocných před akutními výkony. Pooperační stavy vyţadují intenzivní sledování a dočasnou 

substituci některých základních ţivotních funkcí. Jednotka je vybavena nejmodernějším 

monitorovacím systémem, včetně invazivního a neinvazivního sledování hemiodynamiky. 

Jednotka je vybavena 8 lůţky s přístroji k zajištění umělé plícní ventilace, automaty 

k podávání přesného mnoţství nitroţilních léků a pomůckami pro prevenci proleţenin. 

Návštěvy jsou zde omezeny, vzhledem ke specifickým podmínkám práce na JIP I. Jsou 

moţné aţ po domluvě personálem a ošetřujícím lékařem. 

 

Jednotka intenzivní péče II 

Tato jednotka poskytuje péči o pacienty po kardiochirurgické operaci, kteří nevyţadují 

intenzivní resuscitační péči, která je poskytovaná na pooperační JIP I, ale stále potřebují 

intenzivní péči. Je mezistupněm v pooperační péči mezi JIP I a standardním lůţkovým 

oddělením. V této jednotce je celkem osm lůţek, které jsou vybaveny nejmodernějším 

monitorovacím systémem a dalšími přístroji pro diagnostiku a léčbu. Návštěvy jsou povoleny 

jednomu aţ dvěma rodinným příslušníkům kromě dětí. 

 

Standardní oddělení 

Péči zde zajišťují erudovaní kardiochirurgové ve spolupráci s chirurgy. Pacientu jsou zde 

přijímáni před operací k bezprostřední předoperační přípravě. Po operaci jsou na toto oddělení 

pacienti přeloţeni po 3. aţ 4. pooperačním dni. Na tomto oddělení se provádějí 

echokardiografická vyšetření a prováděny kontrolní laboratorní odběry. Pacientům je zde 

telemetricky monitorována elektrokardiografická křivka a dle zjištění jejich zdravotního stavu 

jsou po několika dnech propuštění domů, případně jsou předáni do péče rehabilitačního 

zařízení nebo lázní.  Toto oddělení má celkem 21 lůţek.  
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Operační sály 

Kardiochirurgické centrum patří mezi špičková pracoviště v České republice. 

Revaskularizace myokardu patří k nejčastějším prováděným výkonům na operačních sálech. 

K nadregionálnímu postavení patří pracoviště v chirurgické léčbě disekcí a aneurysmat hrudní 

aorty. Na operačních sálech se můţeme setkat také s operacemi krčních tepen a tepen 

odstupujících z aortálního oblouku.   

Kardiochirurgické centrum disponuje dvěma operačními sály. Jsou vybaveny přístroji pro 

vedení operace v mimotělním oběhu a i vlastním diagnostickým zázemím. Toto zázemí 

umoţňuje okamţitou analýzu laboratorních nálezů. Cell-saver je nezbytnou součástí 

technického zázemí operačních sálů. Další součástí je i endoskopická věţ a příslušné 

vybavení, které při odběru ţilních štěpů umoţňuje šetrný miniinvazivní přístup. Kmenovými 

anesteziology je poskytována anestezie u kardiochirurgických operací. Také pečují o nemocné 

po operaci na JIP a také mohou organizovat potřebnou krátkodobou i dlouhodobou 

resuscitační péči o nemocné pacienty s komplikacemi. 

 

3.2.4 Věda a výzkum 

Vlastní vědecký výzkum v kardiochirurgickém centru se soustředí hlavně na vědecké 

práce, které se provádějí v rámci doktorandského studia nebo grantů. 

Aktuálně probíhající klinické studie: 

 2009-dosud: Srovnání endoskopického odběru a otevřeného odběru ţilního štěpu vena 

saphena magna z hlediska zachování integrity endotelu při odběru, vývoje změn stěny 

aortokoronárního bypassu, rizika selhání bypassu a vlivu na morbiditu pacienta. 

 2008-dosud: CORONARY (CABG Off or On Pump Revascularization Study) - 

McMaster University, Hamilton, Canada. 

 2007-dosud: ARISTOTLE. A Phase 3, Active (Warfarin) Controlled, Randomized, 

Double-Blind, Parallel Ark Study to Evaluate Efficacy and Safety of Apixaban in 

Preventing Stroke and Systemic Embolism in Subjects with Nonvalvular Atrial 

Fibrillation. 
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2005-dosud: An Open, Multicentre, Multinational, Prospective Feasibility Study to 

Evaluate the Transluminally Placed Self-Expandable Endovascular Zenith TX2 

Thoracic TAA Endovascular Graft for the Treatment of Descending Thoracic Aortic 

Aneurysms.  

 

3.2.5 Odborné ambulance 

Kardiochirurgická ambulance 

Tato ambulance se zabývá diagnostikou chirurgicky léčitelných srdečních onemocnění a 

jejich indikacemi k srdeční operaci. Pacienti jsou zde sledováni po operaci srdce. Cílem 

sledování je odhalení případných reziduálních nálezů a navrhovat včasné a adekvátní řešení. 

Ambulance dále nabízí odborné konzultace. 

 

Echokardiografické pracoviště 

Zabývá se indikacemi ke kardiochirurgické operaci a echokardiografickou dispenzarizací 

nemocných po operaci získané nebo vrozené srdeční vady.  

Jsou zde prováděny ultrazvukové neinvazivní vyšetření. Jde o vyšetření, které nenarušuje 

celistvost kůţe nebo sliznic a nezatěţuje nemocné.  

Echokardiografie umoţňuje posoudit funkci srdce jako celku i jeho jednotlivých oddílů, 

zhodnotit funkci srdečních chlopní a vyjádřit se k přítomnosti a závaţnosti získaných a 

vrozených srdečních vad.  

Informace z echokardiografie jsou důleţité ke stanovení optimálních léčebných postupů u 

pacientů.  

Echokardiografické vyšetření můţe být transtorakální, jícnové nebo zátěţové. 

Transtorakální vyšetření se provádí přes stěnu hrudníku. Jícnové vyšetření je prováděno 

pomocí sondy, která je zaváděna do jícnu. Zátěţové vyšetření se provádí neinvazivně a 

umoţňuje diagnostikovat nedokrvení srdečního svalu. Pomáhá také při hodnocení závaţnosti 

chlopenních vad. 
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Echokardiografické pracoviště – lůžkové oddělení 

Zde se provádějí vyšetření u hospitalizovaných nemocných pacientů, kteří jsou před i po 

kardiochirurgické operaci, k ověření jejího efektu a k odhalení moţných komplikací. Péče je 

poskytována ve stejném spektru, jako u ambulantního pracoviště. [11] 
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4 Analýza současného stavu systému vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců ve Fakultní nemocnici 

Ostrava 

Tato kapitola se zabývá analýzou součastného stavu systému vzdělávání a rozvoje lékařů a 

zdravotních sester na kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava. Je zde 

popsán současný stav systému vzdělávání a odborného rozvoje a vyhodnocení dotazníkového 

šetření, které probíhalo na kardiochirurgickém centru. 

 

4.1 Popis současného stavu systému vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců kardiochirurgického centra 

Vzdělávání a rozvoj zdravotnických zaměstnanců kardiochirurgického centra FNO se 

uskutečňuje v souladu s příslušnou legislativou ČR, zejména zákonem č. 95/2004 Sb., ve 

kterém jsou upraveny podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (zákon o 

lékařských povoláních) a zákonem č. 96/2004 Sb., který upravuje podmínky získávání a 

uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních). 

Vzdělávání zdravotníků je celoživotně povinné a vychází z potřeb jednotlivých 

zdravotnických oborů a zdravotnictví jako celku při zabezpečování zdravotní péče. Potřeby a 

moţnosti zdravotnictví jsou trvale ovlivňovány podmínkami, v nichţ zdravotnictví existuje 

(ekonomika, legislativa, financování, systém a úroveň vzdělávání, zdravotní stav obyvatel, 

ţivotní prostředí, ţivotní úroveň a ţivotní styl obyvatel aj.). 

Kardiochirurgické centrum FNO v rámci svého předmětu činnosti zajišťuje poskytování 

zdravotní péče v oboru kardiochirurgie a v závislosti na tom si personální obsazení centra 

vyţaduje příslušné kvalifikační poţadavky na vzdělání jeho zaměstnanců, tj. odbornou a 

specializovanou způsobilost. 
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Odborná způsobilost pro výkon zdravotnického povolání se získává absolvováním 

zdravotnických vzdělávacích programů na úrovni středních a vyšších odborných škol a 

vysokých škol (lékařských fakult), případně způsobem stanoveným příslušnými právními 

předpisy (zák. č. 95/2004 a zák. č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Specializovanou způsobilost získává zdravotnický personál (lékaři i nelékaři) 

specializačním studiem (po získání odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání) 

vykonáním atestační zkoušky, po splnění podmínek specializačního vzdělávacího programu 

pro příslušný obor specializačního vzdělávání (Vyhláška č. 185/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a Nař. vl. č. 31/2010 Sb.). 

Zdravotnický personál můţe po získání specializované způsobilosti, absolvováním 

certifikovaných kurzů (u lékařských oborů certifikovaných kurzů - nástavbových oborů), 

získat zvláštní odbornou způsobilost k činnostem dle vzdělávacího programu certifikovaného 

kurzu. 

Formami celoživotního vzdělávání jsou zejména samostatné studium, účast na školicích 

akcích jakými jsou např. odborné kurzy, semináře, odborné a vědecké konference a kongresy 

národní, mezinárodní a zahraniční, stáţe, odborné vědecké aktivity, publikační a pedagogická 

činnost a vědecko-výzkumná činnost.  

Odpovědnost za plánování a usměrňování vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců 

kardiochirurgického centra mají vedoucí zaměstnanci, kteří v souladu s potřebami centra 

spoluvytvářejí koncepci rozvoje centra dle nejnovějších poznatků v oboru, nových technologií 

a postupů a těmto poţadavkům průběţně přizpůsobují provoz centra jak po stránce materiálně 

technické, tak i personální, a to s ohledem na ekonomické podmínky a moţnosti ve FNO.  

Případné poţadavky na kvalifikaci pracovníka (poţadováno pro výkon příslušných 

kompetencí) jsou stanoveny v popisu jednotlivých pracovních míst.  

Povinností kaţdého zdravotníka je samostatně se vzdělávat a záznamy z tohoto vzdělávání 

dokladovat.  

Financování vzdělávání a odborného rozvoje se realizuje v souladu s obecně platnými 

předpisy a vnitřními předpisy FNO a zejména s ohledem na potřeby pracovišť FNO a 

kvalifikační poţadavky zaměstnanců. Specializační vzdělávání je prohlubováním kvalifikace, 

je realizováno při výkonu práce, a tudíţ náklady s ním spojené jsou hrazeny zaměstnavatelem, 
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pokud není stanoveno jinak vnitřními předpisy a v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákoníku práce. Limitem pro financování vzdělávání je rozpočet pracoviště na dané období. 

Finanční náročnost vzdělávání závisí na konkrétní ceně jednotlivých vzdělávacích akcí, které 

jsou stanovovány jejich organizátory. Dalšími náklady spojenými se vzděláváním jsou 

zejména náklady na náhradu mzdy, cestovné, stravné a ubytování, které zpravidla hradí 

zaměstnavatel, pokud se na podmínkách a financování vzdělávání nedohodne se 

zaměstnancem jinak, např. kvalifikační dohodou. Další vzdělávání, které není 

v kvalifikačních poţadavcích na výkon pracovního místa, si financuje zaměstnanec sám a 

čerpá na ně své osobní volno. 

 

Náklady na vzdělávání v roce 2011 

Náklady na účastnické poplatky-školení.....241 523 Kč 

Vnitropodnikové náklady na vzdělávání...…14 045 Kč 

Cestovné…………………………………. 230 321 Kč 

Celkové náklady…………………………. 485 889 Kč 

 

Průměrný přepočtený počet lékařů a zdravotních sester v roce 2011 byl 95,81. 

Náklady na vzdělávání na 1 zdravotního zaměstnance byly 5 071 Kč. 

 

FNO zabezpečuje pro zaměstnance vzdělávání také v měkkých dovednostech 

(komunikace, stres, vedení lidí) a taktéţ výuku anglického jazyka pro vybrané zaměstnance a 

kategorie zaměstnanců. 

 

4.1.1  Lékaři 

K tomu, aby se lékař stal specialistou v daném oboru a mohl vykonávat povolání lékaře 

samostatně bez odborného dohledu, se musí po získání odborné způsobilosti (absolvování 

lékařské fakulty) nechat zařadit do oboru specializačního vzdělávání.  Ţádost o zařazení do 

oboru specializačního vzdělávání podává lékař na Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo u 

pověřené organizace (reţim správního řízení). Ministerstvo nebo pověřená organizace zařadí 

uchazeče do specializačního vzdělávání do 30 dnů po obdrţení ţádosti, vydá ţadateli Průkaz 

odbornosti a logbook ke vzdělávacímu programu příslušného oboru. 
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Specializační vzdělávání je prohlubování kvalifikace. Specializovanou způsobilost získá 

lékař úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, tj. splněním 

podmínek daných vzdělávacím programem oboru.  

Vzdělávací program specializačního vzdělávání stanovuje poţadavky na průběh 

specializačního vzdělávání a jeho minimální délku.  

Specializační vzdělávání je prováděno při výkonu lékařského povolání formou celodenní 

průpravy a to v takovém rozsahu, který odpovídá stanovené týdenní pracovní době podle § 83 

a zákoníku práce. [13] 

Pro získání specializace v oboru kardiochirurgie musí lékaři absolvovat 24 měsíců 

společného chirurgického základu a minimálně 60 měsíců praxe v akreditovaném pracovišti a 

to v celkové minimální délce 7 let. V příloze č. 3 jsou uvedeny činnosti, které lékaři musí 

splnit, aby získali specializaci v oboru kardiochirurgie.  

Průkaz odbornosti je dokument, který obsahuje záznam o zařazení do oboru 

specializačního vzdělávání, průběţné záznamy o druhu a délce absolvované odborné praxe, 

průběhu vzdělávání a vykonaných atestačních zkoušek, absolvování povinných kurzů, 

popřípadě o doškolení a o absolvování akcí v rámci celoţivotního vzdělávání. [15] 

Logbook (k příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání) je 

dokument, ve kterém se zaznamenávají, zejména praktické výkony lékaře, které je povinen 

v průběhu plnění vzdělávacího programu vykonat, které hodnotí a potvrzuje školitel přidělený 

lékaři ve specializační přípravě.  

 

4.1.2 Všeobecná sestra  

Všeobecná sestra 

Všeobecná sestra získává specializovanou způsobilost specializačním vzděláváním po 

získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo. Podmínky zařazení do 

specializačního vzdělávání jsou dány příslušným specializačním vzdělávacím programem. 

Uchazeč o zařazení do oboru specializačního vzdělávání si podává ţádost na MZ ČR – 

pověřenou organizaci, tj. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů v Brně (NCO NZO). Po zařazení do poţadovaného oboru, do 30 kalendářních dnů 
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(reţim správního řízení), je uchazeč pozván k vlastnímu zahájení specializačního vzdělávání 

v termínu uveřejněném v Nabídce vzdělávacích akcí NCO NZO Brno na příslušný kalendářní 

rok. Vzdělávací program stanoví zejména podmínky vzdělávání, jeho obsah a minimální 

délku.  

 

Formy vzdělávání 

 Celoţivotní vzdělávání: 

 specializační vzdělávání,  

 certifikované kurzy, 

 inovační kurzy,  

 odborné kurzy,  

 semináře,  

 stáţe,  

 konference,  

 kongresy a sympozia,  

 publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, 

 samostatné studium odborné literatury. 

 

O účastech na jednotlivých formách celoţivotního vzdělávání, kromě publikační, 

pedagogické, vědeckovýzkumné činnosti a samostatného studia odborné literatury, pořadatelé 

provádí záznamy do průkazu odbornosti, který slouţí k průběţnému zaznamenávání druhu a 

délky získaného vzdělání, vykonaných zkoušek, průběhu celoţivotního vzdělávání, druhu a 

délky vykonávané činnosti při výkonu zdravotnického povolání. 

Celoţivotní vzdělávání zdravotnických pracovníků se prokazuje záznamy o absolvování 

vzdělávacích aktivit, které jsou ohodnoceny v rámci kreditního systému.  Zdravotní 

pracovníci získáním stanoveného minimálního počtu kreditů (40) za registrační období (dle 

délky platnosti registrace) mohou poţádat o registraci (o prodlouţení registračního období) a 
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po splnění podmínek registrace jim je vydáno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu. Délka registračního období je 6 let. 

 

Specializační vzdělávání 

Specializační vzdělávání všeobecných sester je upraveno v § 56 zákonu č. 96/2004 Sb. 

Akreditované zařízení uskutečňuje specializační vzdělávání podle vzdělávacího programu. 

Vzdělávací program se skládá z modulů, coţ jsou ucelené části vzdělávacího programu 

ohodnocené příslušným počtem kreditů.  

Kaţdému účastníku vzdělávání je přidělen školitel, který je zaměstnancem 

akreditovaného zařízení. Součástí specializačního vzdělávání je povinná odborná praxe na 

akreditovaném pracovišti. 

K přihlášení k atestační zkoušce musí získat stanovený počet kreditů, který je stanoven 

vzdělávacím programem a absolvováním modulů, které jsou označeny jako povinné a 

prokázání výkonu povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání v délce min. 1 

roku z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní 

doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené 

týdenní pracovní doby.  

 

4. 2 Dotazníkové šetření 

Pro zjištění názorů se systémem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců kardiochirurgického 

centra ve FNO byla pouţita technika písemného dotazování.  Dotazník, který je uveden 

v příloze č. 4, obsahoval 20 otázek, z toho 5 jich bylo identifikačních. V dotazníku byly 

pouţity otázky uzavřené, polootevřené i otevřené otázky.  Dotazníkové šetření probíhalo na 

oddělení kardiochirurgického centra. Dotazníky byly rozdány 22 lékařům a 71 zdravotním 

sestrám. Po dvou týdnech se vrátilo zpět u lékařů 17 dotazníků a u zdravotních sester se 

vrátilo 44 dotazníků. Návratnost tedy byla u lékařů 77,3% a u zdravotních sester 62%. 

Dotazníky byly statisticky zpracovány v počítačovém programu Microsoft Office Excel. 

Výsledky dotazníkového šetření byly graficky znárodněné pomocí sloupcových grafů. 
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4.2.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Otázka č. 1 Jste spokojen/a s možnostmi vzdělávání a odborného rozvoje ve FNO? 

Tato úvodní otázka měla zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni se vzděláním a odborným 

rozvojem ve Fakultní nemocnici Ostrava. V následujícím grafu můţeme vidět u lékařů, ţe 2 

(12 %) respondenti jsou velmi spokojeni, 12 (71 %) je spíše spokojeno, 2 (12 %) jsou spíše 

nespokojeni a 1 (6 %) je rozhodně nespokojen. U zdravotních sester, je velmi spokojeno 

11(25 %) respondentů, spíše spokojeno je 29 (66 %), spíše nespokojeno jsou 4 (9 %) 

respondenti. Z této otázky vyplývá ţe, většina respondentů je spokojena s moţnostmi 

vzdělávání a odborného rozvoje. Jen 11,5 % z těchto respondentů je nespokojeno. 

 

Graf 4.1 Spokojenost s moţnostmi vzdělávání a odborného rozvoje ve FNO 

 

Otázka č. 2 Jaké formy vzdělávání jste využil/a? 

Cílem této otázky bylo zjištění, které vzdělávací formy jsou nejčastěji pouţívány. Tato 

otázka byla polootevřená. U této otázky měli respondenti na výběr z velké škály variant 

odpovědí, kdy poslední odpověď byla jiné. Tuto odpověď mohli zaměstnanci vyuţít, kdyţ 

absolvovali vzdělávací formy, které nebyly uvedeny ve škále odpovědí.  U této otázky bylo 

moţné označit více moţných opovědí. V grafu 4.2 a 4.3 můţeme vidět vzdělávací aktivity, 

které lékaři nejčastěji lékaři absolvovali. Jsou to kongresy 13 (15 %) a semináře 13 (15 %), 

stáţe 11 (12 %), samostudium 9 (10 %) a odborné kurzy (10 %).  Dále také konference 8 (9 
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%), specializační vzdělávání 8 (9 %), certifikované kurzy 7 (8 %), sympozia 6 (7 %), 

publikační, pedagogická a vědeckovýzkumná činnost 4 (4 %) a inovační kurzy 1 (1 %). 

V grafu 4.2 a 4.4 můţeme vidět vzdělávací aktivity, které nejčastěji absolvovaly zdravotní 

sestry. Nejčastěji absolvovaly semináře 39 (23 %) dále kongresy 28 (16 %), konference 22 

(13 %), specializační vzdělávání 20 (12 %), certifikované kurzy 16 (9 %), odborné kurzy 13 

(8 %), sympozia 10 (6 %), samostudium 9 (5 %), inovační kurzy 6 (3 %), stáţe 6 (3 %), 

publikační a vědeckovýzkumná činnost 3 (2 %).  Nejčastějšími formami vzdělávacích aktivit 

jsou jak pro lékaře i zdravotní sestry semináře a kongresy.  

 

Graf 4.2 Formy vzdělávání absolvované respondenty 

 

 

Graf 4.3 Lékaři – formy vzdělávání absolvované respondenty 
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Graf 4.4 Zdravotní sestry – vzdělávací aktivity absolvované respondenty 

 

 

Otázka č. 3 Jaké formě vzdělávání dáváte přednost? 

Tato otázka měla zjistit, jakým vzdělávacím formám dávají respondenti přednost. 

V následujících grafech můţeme vidět vzdělávací aktivity, kterým lékaři a zdravotní sestry 

dávají přednost. Vzdělávací aktivity jsou v grafech postupně seřazeny od nejpreferovanějších. 

V grafu 4.5 a 4.6 můţeme vidět vzdělávací aktivity, které lékaři nejvíce preferují. Jsou to 

odborné kurzy 8 (16 %) a stáţe 8 (16 %). Také preferují specializační vzdělávání 6 (12 %), 

kongresy 6 (12 %), samostudium 6 (12 %), certifikované kurzy 10 (5 %), semináře 10 (5 %), 

konference 4 (2 %), publikační, pedagogická a vědeckovýzkumná činnost 4 (4 %) a inovační 

kurzy 2 (1 %). V grafu 4.5 a 4.7 můţeme vidět vzdělávací aktivity, kterým dávají zdravotní 

sestry přednost. Nejvíce preferované jsou semináře 22 (16 %), specializační vzdělávání 21 (16 

%), kongresy 21 (16 %). Dále také preferují certifikované kurzy 17 (13 %), konference 11 (8 

%), samostudium 11 (8 %), odborné kurzy 9 (7 %), stáţe 9 (7 %), sympozia 6 (4 %), inovační 

kurzy 5 (4 %) a publikační, pedagogická a vědeckovýzkumná činnost 2 (1 %).  

Nejpreferovanější vzdělávací aktivity jsou pro lékaře odborné kurzy a táţe. Pro zdravotní 

sestry to jsou semináře, specializační vzdělávání a kongresy. 
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Graf 4.5 Preference vzdělávacích aktivit u lékařů a zdravotních sester 

 

 

 

Graf 4.6 Lékaři - preference vzdělávacích aktivit 
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Graf 4.7 Zdravotní sestry – preference vzdělávacích aktivit 

 

Otázka č. 4 Máte možnost ohodnotit vzdělávací aktivity po jejich absolvování? 

Tato otázka měla zjistit, zda mají respondenti moţnost ohodnotit jejich vzdělávací 

aktivity po jejich skončení. U lékařů mělo moţnost ohodnotit vzdělávací aktivity 4 (24 %) 

respondenti, nemělo moţnost 5 (29 %) a občas mělo moţnost ohodnotit 8 (47 %). U 

zdravotních sester mělo moţnost ohodnotit vzdělávací aktivity 19 (44 %), nemělo moţnost 10 

(21 %) a občas mělo moţnost ohodnotit 15 (35 %) zdravotních sester. Z této otázky vyplývá, 

ţe většinou mají moţnost respondenti hodnotit vzdělávání. 

    

Graf 4.8 Moţnost ohodnocení vzdělávacích aktivit po jejich absolvování 
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Otázka č. 5 Využíváte znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacích aktivit v praxi? 

Tato otázka měla zjistit, zda vyuţívají lékaři a zdravotní sestry dovednosti a znalosti 

získané ze vzdělávacích aktivit v praxi. U lékařů odpovědělo rozhodně ano 9 (56 %) 

respondentů, spíše ano 6 (38 %) respondentů a moţnost spíše ne vyuţil jen 1 (6 %) 

respondent. U zdravotních sester opovědělo rozhodně ano 12 (27 %) respondentů, spíše ano 

24 (55 %) a moţnost spíše ne vyuţilo 8 (18 %) respondentů. Z této otázky vyplývá, ţe většina 

respondentů vyuţívá získaných znalostí a dovedností v praxi. 

 

Graf 4.9 Vyuţívání získaných znalostí a dovedností v praxi 

 

 

Otázka č. 6 Považujete vzdělávací aktivity za přínosné? 

Cílem této otázky bylo zjištění názorů zaměstnanců, zda povaţují vzdělávací aktivity za 

přínosné. V následujícím grafu můţeme vidět, ţe všech 17 (100 %) lékařů povaţuje 

vzdělávací aktivity za přínosné. 40 (91 %) zdravotních sester si myslí ţe, vzdělávací aktivity 

jsou přínosem pro jejich pracovní výkon. Jen 4 (9 %) zdravotní sestry si myslí, ţe přínosné 

nejsou. Z této otázky vyplývá, ţe většina respondentů povaţuje vzdělávací aktivity za 

přínosné. 
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Graf 4.10 Povaţujete vzdělávací aktivity za přínosné? 

 

 

Otázka č. 7 Má prohlubování, případně zvyšování kvalifikace vliv na Váš kariérový 

postup? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda prohlubování, případně zvyšování kvalifikace má vliv 

na kariérový postup respondentů. Z následujícího grafu vyplývá, ţe u lékařů na moţnost 

rozhodně ano odpověděl jen 1 (6 %) respondent. Na moţnost spíše ano opovědělo 7 (41 %) 

respondentů, na moţnost spíše ne odpovědělo 6 (35 %) a na moţnost rozhodně ne odpověděli 

3 (18 %) respondenti. U zdravotních sester moţnost rozhodně ano vyuţili 3 (7 %) 

respondenti, moţnost spíše ano vyuţilo 8 (18 %) respondentů, moţnost spíše ne vyuţilo 28 

(64 %) respondentů a moţnost rozhodně ne vyuţilo 5 (11 %) respondentů. Z této otázky 

vyplývá, ţe prohlubování a případné zvyšování kvalifikace má větší vliv na kariérový postup 

u lékařů neţ u zdravotních sester.  

Graf 4.11 Vliv prohlubování, případně zvyšování kvalifikace na kariérový postup 
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Otázka č. 8 Využíváte vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele? 

Cílem této otázky, bylo zjištění, zda zaměstnanci vyuţívají vzdělávací aktivity 

s podporou zaměstnavatele. U lékařů na moţnost ano opovědělo 16 (94 %) respondentů a 

moţnost ne vybral jen 1 (6 %) respondent. U zdravotních sester vyuţilo moţnost ano 39 (89 

%) respondentů a moţnost ne vyuţilo 5 (11 %) respondentů. Z otázky vyplývá, ţe většina 

zaměstnanců vyuţívá vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele.  V následující otázce 

měli respondenti moţnost vyjádřit důvody, proč nevyuţívají vzdělávacích aktivit s podporou 

zaměstnavatele. 

Graf 4.12 Vyuţívání vzdělávacích aktivit s podporou zaměstnavatele 

 

 

Otázka č. 9 Proč nevyužíváte vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele? 

Tato otázka byla otevřená.  Touto otázkou jsem chtěla zjistit, proč zaměstnanci 

nevyuţívají vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele. Odpovědi respondentů byly: 

- semináře si platím sama 

- nedostatek nabídek vzdělávacích aktivit v mém oboru 

- téměř nejsou 

- nevím 

Dva respondenti z řad zdravotních sester na tuto otázku neodpověděli. 
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Otázka č. 10 Jak jste spokojeni s finanční podporou svého vzdělávání zaměstnavatelem? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli jsou zaměstnanci spokojeni s finanční podporou 

svého vzdělávání zaměstnavatelem. Z tohoto grafu u lékařů můţeme vidět, ţe jsou velmi 

spokojeni 2 (12 %) respondenti spíše spokojeno je 10 (59 %), spíše nespokojeno je 4 (24 %) a 

rozhodně nespokojeno je 1 (6 %) respondent. U zdravotních sester z grafu můţeme vidět, ţe 

velmi spokojeno je 5 (11 %) respondentů, spíše spokojeno je 30 (68 %) respondentů, spíše 

nespokojeno je 7 (16 %) respondentů a rozhodně nespokojeno jsou 2 (5 %) respondenti. 

Z této otázky vyplývá, ţe víc jak polovina zaměstnanců, je spokojena s finanční podporou 

svého vzdělávání zaměstnavatelem. 

 

Graf 4.13 Spokojenost respondentů s finanční podporou 

 

 

Otázka č. 11 Myslíte si, že nabídka vzdělávacích aktivit je dostačující? 

Tato otázka měla zjistit, jestli je nabídka vzdělávacích aktivit pro zaměstnance 

dostačující. Z následujícího grafu je patrné, ţe u lékařů je 11 (65 %) respondentů odpovědělo 

ano a 6 (35 %) respondentů si vybral moţnost ne. U zdravotních sester je 38 (86 %) 

respondentů si vybralo moţnost ano a 6 (14 %) respondentů si vybralo moţnost ne. Z této 

otázky vyplývá, ţe více jak polovina respondentů si myslí, ţe nabídka vzdělávacích aktivit je 

dostačující. Ti respondenti, kteří vybrali moţnost ne, měli moţnost vyjádřit v další otázce, 

které aktivity by uvítali. 
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Graf 4.14 Dostatečnost vzdělávacích aktivit 

 

 

 Otázka č. 12 Jaké vzdělávací aktivity, byste uvítali? 

Tato otázka byla otevřená. Zde měli respondenti moţnost vyjádřit, kdyţ nebyli 

spokojeni s nabídkou vzdělávacích aktivit, které vzdělávací aktivity by uvítali. Respondenti 

by uvítali: -    kongresy, semináře 

- vzdělávací aktivity z oblasti kardiochirurgie a psychologie 

- semináře, které by si zaměstnanci nemuseli platit z vlastních finančních 

prostředků 

- povinnost dalšího vzdělávání – zaměstnanci si musí vybírat 10 dní ze svého 

osobního volna za rok na vzdělávací aktivity 

- workshopy 

- kurz anglického jazyka  

- cokoliv 

 

Na tuto otázku neodpověděl 1 lékař a 4 zdravotní sestry. 

 

 

Otázka č. 13 Je pro Vás stávající systém informování o vzdělávacích aktivitách 

dostačující? 

Tato otázka měla zjistit, zda stávající systém informovanosti o vzdělávacích aktivitách ve 

Fakultní nemocnici Ostrava je dostačující. Pro 11 (69 %) lékařů je systém informování 
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dostačující a pro 5 (31 %)lékařů dostačující není. U 39 (91 %) zdravotních sester je systém 

dostačující a u 4 zdravotních sester dostačující není. Z této otázky vyplývá, ţe stávající 

systém informování o vzdělávacích aktivitách je dostačující hlavně pro zdravotní sestry. 

Lékařům tento způsob vyhovuje méně. 

 

Graf 4.15 Dostatečnost informovanosti o vzdělávacích aktivitách 

 

 

Otázka č. 14 Potřebujete při výkonu svého povolání znalost cizího jazyka? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda respondenti vyuţívají znalost cizího jazyka při svém 

povolání. Z grafu je moţné vidět, ţe 10 (59 %) lékařů při výkonu svého povolání potřebují 

znalost cizího jazyka. Moţnost občas vyuţilo 6 (35 %) lékařů a moţnost ne vyuţil jen 1 (6 %) 

lékař. U zdravotních sester moţnost občas vyuţilo 28 (64 %) respondentů a moţnost ne 

vyuţilo 16 (36 %) zdravotních sester. Moţnost ano nebyla vyuţita u zdravotních sester. 

Z této otázky vyplývá, ţe lékaři vyuţívají častěji znalost cizího jazyka neţ zdravotní 

sestry.  
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Graf 4.16 Potřeba cizího jazyka při výkonu povolání 

 

 

Otázka č. 15 Jaké je vaše pracovní zařazení? 

Cílem této otázky bylo zjištění pracovního zařazení respondentů. Z následujícího grafu 

můţeme vidět, ţe dotazníky vyplnilo 17 (28 %) lékařů a 44 (72 %) zdravotních sester.  

 

Graf 4.17 Pracovní zařazení 

 

 

Otázka č. 16 Jak dlouho pracujete na kardiochirurgickém centru? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak dlouho pracují respondenti na kardiochirurgickém 

centru. V následujícím grafu můţe vidět u lékařů, ţe moţnost 1-3 roky vyplnil jen 1 (6 %) 

respondent, moţnost 4-10 let vyplnilo 7 (41 %) respondentů a moţnost 10 a více let vyplnilo 

9 (53 %) respondentů. U zdravotních sester moţnost 1-3 roky vyplnilo 5 (11 %) respondentů, 

moţnost 4-10 let vyplnilo 15 (34 %) respondentů a moţnost 10 a více let vyplnilo 24 (55 %) 
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respondentů. Z tohoto grafu vyplývá, ţe většina respondentů zde na kardiochirurgickém 

centru pracuje minimálně čtyři roky a déle.  

 

Graf 4.18 Jak dlouho pracují na kardiochirurgickém centru 

 

 

Otázka č. 17 Vaše pohlaví? 

V tomto grafu je moţné vidět, ţe lékařů je 15 (88 %) muţů a jen 2 (12 %) ţeny. U 

zdravotních sester je 44 (100 %) ţen. 

 

Graf 4.19 Zastoupení muţů a ţen 
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Otázka č. 18 Váš věk? 

 V následujícím grafu můţeme vidět věkovou strukturu lékařů a zdravotních sester. Ve 

věkové struktuře lékařů je 1 (6 %) respondent ve věku od 26-35 let, 11 (65 %) respondentů je 

ve věkové struktuře od 36-45 let, od 46-55 let jsou 3 (18 %) respondenti a ve věku nad 56 let 

jsou 2 (12 %) respondenti. U zdravotních sester ve věku do 25 let jsou 3 (7 %) respondenti, ve 

věku 26-35 17 (39 %) respondentů, ve věku 36-45 let je 18 (41 %) respondentů, ve věku 46-

55 je 5 (11 %) respondentů a ve věku od 56 a více je jen 1 (2 %) respondent. Největší 

zastoupení u lékařů má věková skupina od 36 do 45 let. U zdravotních sester to je od 26 do 45 

let. 

Graf 4.20 Věková struktura 

 

Otázka č. 19 Nejvyšší ukončené vzdělání? 

Z následujícího grafu je vidět, ţe všech 17 (100 %) lékařů má vysokoškolské vzdělání. 

Zdravotních sester je 27 (61 %) se střední školou, 12 (27 %) s vyšší odbornou školou a jen 5 

(11 %) zdravotních sester s vysokou školou. 

 

Graf 4. 21 Nejvyšší ukončené vzdělání
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Otázka č. 20 Máte nějaké náměty nebo připomínky k danému tématu? 

Tato otázka byla otevřená. Cílem této otázky bylo zjištění námětů a připomínek 

k danému tématu na, které nebyla v předchozích otázkách příleţitost. Na tuto otázku 

neodpověděl ani jeden z respondentů. 

 

4.2.2 Celkové zhodnocení 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe lékaři a zdravotní sestry na kardiochirurgickém 

centru ve Fakultní nemocnici Ostrava, jsou se současným stavem vzdělávání a rozvoje 

spokojeni. Nespokojeno bylo pouze 18 % lékařů a 9 % zdravotních sester.  Formy 

vzdělávacích aktivit, které lékaři nejčastěji preferují, jsou odborné kurzy, stáţe a specializační 

vzdělávání. Zdravotní sestry nejvíce preferují semináře, specializační vzdělávání a kongresy. 

Znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacích aktivit vyuţívá většina respondentů v praxi. Jen 

6% lékařů a 18% zdravotních sester odpovědělo, ţe spíše nevyuţívá tyto znalosti a dovednosti 

v praxi. Většina respondentů taky povaţuje vzdělávací aktivity za přínosné. Jen 9 % 

zdravotních sester nepovaţuje vzdělávací aktivity za přínosné. Většina lékařů a zdravotních 

sester vyuţívá vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele.  Lékaři (6 %) a zdravotní sestry 

(11 %), kteří nevyuţívali vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele, měli moţnost 

v následující otázce vyjádřit důvody, proč tyto aktivity nevyuţívali. Víc jak polovina 

respondentů je spokojena s finanční podporou svého vzdělávání a rozvoje zaměstnavatelem. 

Na otázku jestli je nabídka vzdělávacích aktivit dostačující opověděla víc jak polovina 

respondentů kladně. Nespokojenost vyjádřilo 35 % lékařů a 14 % zdravotních sester. Ti měli 

také moţnost vyjádřit důvody svojí nespokojenosti. Systém informování o vzdělávacích 

aktivitách vyhovuje více zdravotním sestrám. Lékařům tento způsob informování vyhovuje 

méně. Většina lékařů a zdravotních sester vyuţívá při výkonu svého povolání cizí jazyk. 
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5 Návrhy a doporučení na úpravu systému 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve Fakultní 

nemocnici Ostrava 

Na základě analýzy současného stavu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na 

kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava a  výsledků dotazníkového šetření, 

budou stanoveny návrhy a doporučení na úpravu systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.  

Z výsledků dotazníkového šetření je moţné vidět, ţe systém vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců ve Fakultní nemocnici Ostrava je převáţně kladně hodnocen, z čeho se dá 

usuzovat, ţe je dobře nastaven. Přesto lze z výsledků hodnocení u zaměstnanců s niţší mírou 

spokojenosti usuzovat, ţe je zde prostor pro zlepšení. Zlepšením (zvýšením) míry 

spokojenosti, by se systém vzdělávání a rozvoje mohl stát efektivnějším a přispět tak k větší 

spokojenosti zaměstnanců. 

 

Jazykové kurzy  

Zaměstnanci by uvítali pravidelné jazykové kurzy. Z rozhovoru se zaměstnancem 

oddělení vzdělávaní, bylo zjištěno, ţe jazykové kurzy anglického jazyka poskytují, ale jen 

nárazově a v omezených kapacitách, které nepokrývají zájem všech zaměstnanců o tyto 

kurzy. Proto navrhuji, aby byly zařazeny jazykové kurzy po celý rok a v takových kapacitách, 

aby pokryly zájmy všech zaměstnanců o toto vzdělávání.   

Agentura Hermés nabízí jazykové kurzy pro firmy, které přizpůsobují potřebám 

účastníků.  Nabízí jazykové kurzy vedené i rodilými mluvčími. Tato jazyková agentura 

poskytuje kurzy přímo ve firmách. Začátek, čas a frekvenci jazykových kurzu agentura 

přizpůsobuje potřebám firem. 

Cenová náročnost jazykových kurzů je uvedena níţe v tabulkách. 
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Ceník výuky s českým lektorem 

 

Ceník výuky s rodilým mluvčím 

 

Zdroj: [16] 

Ceny jsou platné pro skupiny 1-3 osob. Při větším počtu osob ve skupině se cena mírně 

navyšuje (10-30%). 

Agentura Hermés nabízí slevy firmám při větším rozsahu spolupráce, při objednání výuky 

pro několik zaměstnanců nebo skupin, které budou na sebe časově navazovat.  

 

Systém informování o vzdělávacích aktivitách 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe zaměstnanci jsou se stávajícím systémem 

informování celkem spokojeni. Nespokojeno je 31% lékařů a jen 9% zdravotních sester.  

Z rozhovoru se zaměstnancem oddělení vzdělávání, bylo zjištěno, ţe vzdělávací akce si lékaři 

a zdravotní sestry musejí sami vyhledávat, případně je informuje jejich nadřízený, coţ je u 

lékařů primář a u zdravotních sester vrchní sestra.  

Ke zlepšení informovanosti o vzdělávacích akcích, by bylo dobré zavést informační 

systém, který bude koncipován jako webové stránky s přístupem chráněným uţivatelským 
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jménem (login) a heslem. Kaţdý lékař a zdravotní sestra budou mít svoje přihlašovací údaje. 

Webová stránka byla vybrána proto, aby lékaři a zdravotní setry měli moţnost přihlašování se 

i z domova. Informační systém je z pohledu jeho uţívání (poskytování sluţeb) popsán pomocí 

diagramu v UML, konkrétně Use case diagramem, znázorněným na obrázku 5.1 a jednotlivé 

případy uţití jsou rozepsány v textu pod obrázkem. Tento systém by měl pomoci ke zlepšení 

informovanosti zaměstnanců.  

Obr. 5.1 Informační systém z pohledu uţívání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Přihlášení 

Lékař/zdravotní sestra – kaţdý lékař a zdravotní sestra bude mít svoje heslo a 

přihlašovací jméno (login) pro přihlášení do systému. 

Personalista - personalista bude mít také svoje heslo a přihlašovací jméno (login) pro 

přihlášení do systému. 

 Prohlížení aktualit 
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Lékař/zdravotní sestra – Zde se budou zaměstnanců zobrazovat novinky, které se dějí 

ve zdravotnictví. Jako např. změny v zákonech, aktuální dění 

ve FNO apod. 

Personalista – bude mít moţnost přidávat novinky, které budou moci sledovat výše 

zmíněné sestry a lékaři. 

 Prohlížení vzdělávacích aktivit 

Lékař/zdravotní sestra – pro usnadnění výběru vzdělávacích aktivit budou tyto 

přehledně vypsány a personál si je bude moci jednoduše 

prohlíţet. Dále by zde měla moţnost prohlíţení informací 

o aktivitách, na které jsou jiţ zaměstnanci přihlášeni. 

Personalista – bude moci prohlíţet seznam vzdělávacích aktivit. 

 Přihlašování na vzdělávací aktivity 

Lékař/zdravotní sestra – Zde se budou moci na jejich vybrané vzdělávací aktivity (viz 

odráţka prohlíţení vzdělávacích aktivit) přihlašovat, 

odhlašovat, měnit termíny atd. 

Personalista – Bude moci sledovat přihlašování lékařů a zdravotních sester na 

jednotlivé vzdělávací aktivity, případně provádět úpravy. 

 Hodnocení vzdělávacích aktivit 

Lékař/zdravotní sestra – Zde budou moci hodnotit absolvované vzdělávací akce, např. 

formou dotazníků nebo anket. 

Personalista – Bude mít přístup k hodnocení vloţených zaměstnanci. Dále bude mít 

moţnost vkládat dotazníky, ankety a případně vytvářet na základě takto 

získaných informací statistiky. 

 Prohlížení historie vzdělávacích aktivit 

Lékař/zdravotní sestra – budou moci sledovat historii jimi absolvovaných 

vzdělávacích aktivit. 

Personalista – zde bude moci prohlíţet historii vzdělávacích aktivit. 
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 Náměty zaměstnanců (komentáře) 

Lékař/zdravotní sestra – Zde by měla být moţnost vkládat komentáře případně návrhy 

na zlepšení vzdělávacích aktivit (jejich obsahu, průběhu 

apod.). 

 

Personalista – Zde bude reagovat na náměty lékařů a zdravotních sester. Díky tomu 

bude moci z těchto informací vycházet při zlepšování systému 

vzdělávání. 

 Správa účtu zaměstnanců 

Personalista- Zde bude mít moţnost spravovat účty zaměstnanců. Správou se rozumí 

přidávání nových účtů zaměstnanců, odebírání nepouţívaných, případně 

editaci informací o účtech. 

 Editování vzdělávacích aktivit 

Personalista- bude schopen editovat vzdělávací aktivity, přidávat je a odebírat apod. 

Do tohoto nového informačního systému by měly být zařazeny 

vzdělávací aktivity, týkající se jak specializačního vzdělávání a 

prohlubování kvalifikace, ale také jiné vzdělávací aktivity, které nejsou 

v kvalifikačních poţadavcích na výkon pracovního místa. 

 Údržba webu 

Zde bude mít přístup pouze správce těchto webových stránek a bude se starat o jejich 

bezproblémový chod po technické stránce věci (servis apod.). 

 

Vzdělávací aktivity orientované na psychologii 

V neposlední řadě bych doporučila zařazení vzdělávacích aktivit orientovaných na 

psychologii. Schola 3L nabízí pro zdravotní sestry seminář „ Duševní zdraví a metody 

seberozvoje“.  Kaţdý kdo absolvuje tento kurz získá osvědčení s kreditními body v systému 

celoţivotního vzdělávání dle novely vyhlášky MZČR č.321/2008 Sb.–č.04/2010 Sb. Dále také 

nabízí: 
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 Ošetřovatelské postupy – péče o nemocné 

 Diagnostické postupy 

 Operační postupy 

 Komunikační metody 

 Péče o dítě a rodinu 

Pro lékaře nabízí semináře „Cílená komunikace a její pozitivní dopady“ a „Proč často 

ztrácíme energii a sílu a jak si je udrţet“. 

Cena těchto seminářů se pohybuje od 350Kč aţ 450Kč na osobu. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala systémem vzdělávání a rozvojem zaměstnanců na 

kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava. Bakalářská práce byla rozdělena 

do čtyř částí.  

V první teoretické části byla popsána základní charakteristika řízení lidských zdrojů a 

dále byly z oblasti řízení lidských zdrojů podrobněji popsaná problematika vzdělávání a 

rozvoje pracovníků.  

V druhé části jsem se věnovala charakteristice Fakultní nemocnice Ostrava. Byla popsána 

historie, současný stav a členění zdravotnických pracovišť. Dále bylo podrobněji rozebráno 

kardiochirurgické centrum ve Fakultní nemocnici Ostrava. V němţ byla popsána základní 

charakteristika, historie, struktura pracoviště, vědecké výzkumy a druhy ambulancí tohoto 

centra.  

V třetí části byla provedena analýza současného stavu vzdělání a rozvoje lékařů a 

zdravotních sester na kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava. V závěru této 

části bylo provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření. 

V poslední části bakalářské práce na základě teorie, analýzy současného stavu a 

dotazníkového šetření byly předloţeny návrhy a doporučení, které můţou zlepšit současný 

systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na kardiochirurgickém centru. A tím přispět ke 

spokojenosti zaměstnanců. 

Cílem bakalářské práce byla analýza současného stavu ve Fakultní nemocnici Ostrava a 

navrţení úprav a změn k lepšímu. Tohoto cíle bylo dosaţeno. 
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Příloha č. 1: Organizační struktura FNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [11]
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Příloha č. 2: Organizační struktura kardiochirurgického 

centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [17] 
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Příloha č. 3: Základní kmen specializačního vzdělávání 

lékařů v oboru kardiochirurgie 

 

Povinný chirurgický základ – minimálně 24 měsíců  

 

a) povinná praxe v oboru 

22 měsíců úvodní povinné souvislé praxe na kterémkoliv lůţkovém oddělení všeobecné 

chirurgie (s minimálním počtem 50 lůţek se spektrem výkonů odpovídajících 

vzdělávacímu programu), 

 

b) povinná doplňková praxe 

2 měsíce interní lůţkové oddělení se spektrem výkonů odpovídajících vzdělávacímu 

programu, 

 

c) účast na vzdělávacích aktivitách 

- povinný kurz Základní chirurgické postupy (po ukončení chirurgického základu) 

zakončený testem - 1 týden, 

- povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny, 

- povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den, 

- doporučené jsou další odborné akce. 

 

Specializovaný výcvik v kardiochirurgii – minimálně 60 měsíců 

a) povinná praxe v oboru 

48 měsíců kardiochirurgie dospělých (včetně 2 měsíců dětské kardiochirurgie), nebo 

stejnou dobu dětská kardiochirurgie (včetně 2 měsíců kardiochirurgie 

dospělých), 

 

b) povinná doplňková praxe v dalších oborech 

5 měsíců JIP na kardiochirurgii, 

3 měsíce cévní chirurgie, 

2 měsíce mimotělní oběh, 

2 měsíce kardiologie získaných nebo vrozených vad, 
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c) doporučená doplňková praxe 

3 měsíce na zahraničním pracovišti v rámci přípravy na základním oddělení, 

 

d) účast na vzdělávacích aktivitách 

- povinná stáţ na vybraném pracovišti během přípravy - celkem 3 měsíce, 

- doporučená pravidelná účast na dalších odborných akcích. 

 

Zdroj: [15] 
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Příloha č. 4: Dotazník 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty, Vysoké školy Báňské Technické univerzity 

Ostrava a tímto Vás chci poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, cílem kterého je zjištění 

spokojenosti, Vás zaměstnanců kardiochirurgického centra FNO, s Vaším vzděláváním a 

odborným rozvojem (systémem vzdělávání). Vyplnění dotazníku Vám zabere přibliţně 5 

minut.  

Dotazník je anonymní a veškeré Vámi uvedené informace budou vyuţity pro zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za čas, který mi věnujete. 

         Andrea Kubjátová 

 

 

U následujících otázek zakřížkujte vždy jednu odpověď, není-li uvedeno jinak! 

 

 

1. Jste spokojen/a s možnostmi vzdělávání a odborného rozvoje ve FNO? 

  Velmi spokojen/a   Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a 

  Rozhodně nespokojen/a       

 

2. Jaké formy vzdělávání jste využil/a? (lze uvést i více forem) 

   Specializační vzdělávání  Certifikované kurzy Inovační kurzy 

   Odborné kurzy  Semináře Stáže 

   Konference  Kongresy Sympozia 

   Publikační, pedagogická a vědecko – výzkumná činnost Samostudium 

    Jiné…………………………..... 
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3. Jaké formě vzdělávání dáváte přednost? (lze uvést i více forem) 

        Specializační vzdělávání  Certifikované kurzy Inovační kurzy 

Odborné kurzy  Semináře Stáţe 

Konference   Kongresy Sympozia 

Publikační, pedagogická a vědecko – výzkumná činnost Samostudium 

Jiné…………………………….  

 

4. Máte možnost ohodnotit vzdělávací aktivity po jejich absolvování? 

   Ano Ne Občas 

 
5. Využíváte znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacích aktivit v praxi? 

  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 
6. Považujete vzdělávací aktivity za přínosné? 

Ano  Ne 

 

7. Má prohlubování, případně zvyšování kvalifikace vliv na Váš kariérový postup? 
 

 Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne 

 Rozhodně ne  

 

8. Využíváte vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele? (pokud jste odpověděl/a ano 
pokračujte otázkou č. 10.) 

 
 Ano Ne 
 
 

9. Proč nevyužíváte vzdělávací aktivity s podporou zaměstnavatele? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 
10. Jak jste spokojeni s finanční podporou svého vzdělávání zaměstnavatelem? 

 Velmi spokojen/a              Spíše spokojen/a              Spíše nespokojen/a 

 Rozhodně nespokojen/a        
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11. Myslíte si, že nabídka vzdělávacích aktivit je dostačující? (pokud jste odpověděl/a ano 
pokračujte otázkou č. 13.) 

 
Ano Ne 

 

12. Jaké vzdělávací aktivity, byste uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 
13. Je pro Vás stávající systém informování o vzdělávacích aktivitách dostačující? 
 

 Ano Ne 
 

14. Potřebujete při výkonu svého povolání znalost cizího jazyka? 

  Ano Ne Občas 
 

15. Jaké je vaše pracovní zařazení? 

  Lékař Zdravotní sestra 
 

16. Jak dlouho pracujete na kardiochirurgickém centru? 

  do 1 roku 1-3 roky 4- 10 let 10 a více let 
 

17. Vaše pohlaví? 

  Muž  Žena 
 

18. Váš věk? 

  do 25 let 26-35 36-45 

  46-55 56 a více 

   

19. Nejvyšší ukončené vzdělání? 

  Střední škola Vyšší odborná škola Vysoká škola 

20. Máte nějaké náměty nebo připomínky k danému tématu? 

……………………………………………………………………………………………… 

 


