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Příloha č. 1: Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotních pracovníků 

a jiných odborných pracovníků 

 

§ 4 

Všeobecná sestra 

(1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez 

indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a 

specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom 

zejména může 

 

a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, 

rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi 

(například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy), 

 

b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, 

elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry, 

 

c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, 

 

d) zajišťovat herní aktivity dětí, 

 

e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou 

a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), 

 

f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost, 

 

g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální 

a periferní žilní vstupy, 

 

h) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je 

zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na 

prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch 

z mobility, 

 

i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, 

 

j) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně 

informační materiály, 

 

k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního 

nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních 

a sociálně-právních, 

 

l) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů, 

 

m) provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem 

zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta, 
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n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek
10)

, (dále jen 

„léčivé přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, 

 

o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky
11)

 a prádlo, manipulovat s nimi 

a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

 

(2) Všeobecná sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou 

způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s 

diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. b) až i) při 

poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. 

 

(3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné 

a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným 

postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje 

ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může 

 

a) podávat léčivé přípravky
10)

 s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců 

a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak, 

 

b) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, 

 

c) provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně 

hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické, 

 

d) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, 

 

e) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry 

pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře, 

 

f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy 

pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně 

žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, 

 

g) provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let. 

 

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře může 

 

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty
12)

, 

 

b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků
13)

 a dále bez odborného dohledu 

na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji. 
 

10) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

11) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se 

mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní 

zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády 

vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb. 

Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb. 

 

12) § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 378/2007 Sb. 

 

13) § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění zákona č. 296/2008 Sb. 

 

Zdroj: PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotních 

pracovníků a jiných odborných pracovníků. [online]. 2012. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=73877&recShow=3&nr=55~

2F2011&rpp=15#parCnt 

 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=73877&recShow=3&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=73877&recShow=3&nr=55~2F2011&rpp=15#parCnt
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Příloha č. 2: Dotazník 

 

Vážená zdravotní sestro, vážený zdravotní bratře, 

 

jako studentka 3. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě si 

Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé závěrečné bakalářské 

práce, zaměřující se na Analýzu spokojenosti zaměstnanců. Na základě výsledků průzkumu 

lze navrhnout opatření, která mohou vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Dotazník je 

anonymní a získané informace budou použity výhradně pro účely tohoto průzkumu a mé 

bakalářské práce. 

 

Předem mockrát děkuji za Váš čas a spolupráci. 

 

Lucie Kučáková 

 

U každé otázky zakřížkujte pouze jednu odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor. 

 

1. Považujete Vaši pracovní pozici za fyzicky náročnou? 

1.4 1.3 1.2 1.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

2. Považujete Vaši pracovní pozici za psychicky náročnou? 

2.4 2.3 2.2 2.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

3. Jste nucen/a svým nadřízeným pracovat přesčasy? 

3.4 3.3 3.2 3.1 

 Ano, často  Ano, občas  Výjimečně  Nikdy 

 

4. Je podle vašeho názoru dostatečný počet pracovníků na Vašem oddělení? 

4.4 4.3 4.2 4.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

5. Jak byste ohodnotil/a spolupráci s vedoucím pracovníkem Vašeho oddělení? (4 - Velmi 

dobrá, 1-Velmi špatná) 

 

Komunikace      4 3 2 1 

Ochota       4 3 2 1 

Ocenění Vaší práce     4 3 2 1 

 

6. Jak byste ohodnotil/a spolupráci s ostatními pracovníky Vašeho oddělení? (4 - Velmi 

dobrá, 1-Velmi špatná) 

 

Lékaři       4 3 2 1 

Ostatní zdravotní sestry    4 3 2 1 

Pomocný zdrav. personál    4 3 2 1 
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7. Jak byste ohodnotila vybavenost Vašeho oddělení? 

7.1  Výborná    7.3  Dostačující  

7.2  Dobrá      7.4  Nedostačující 

 

8. Je Vaše kvalifikace účelně využita? 

8.4 8.3 8.2 8.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

9. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost odborných školení? 

9.4 9.3 9.2 9.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

10. Zdá se Vám dostatečná péče o pracovníky Vašeho oddělení ze strany zaměstnavatele? 

10.4 10.3 10.2 10.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

11. Jakou péči o pracovníky, event. benefity byste rád/a přivítal/a od svého zaměstnavatele?  

 

Vypište prosím:............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

12. Jste spokojen/a na Vašem nynějším pracovišti? 

12.4 12.3 12.2 12.1 

 Rozhodně 

spokojen/a 
 Spíše spokojen/a 

 Spíše 

nespokojen/a 

 Rozhodně 

nespokojen/a 

 

13. Pociťujete u sebe tzv. syndrom vyhoření (tj. dlouhodobý proces, při němž dochází k 

citovému a mentálnímu vyčerpání, k pochybnosti o smyslu práce, k nechuti a lhostejnosti 

k práci, ...)? 

 

13.4 13.3 13.2 13.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

14. Přemýšlíte v budoucnu o odchodu z nynějšího pracoviště? 

14.4 14.3 14.2 14.1 

 Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

 

15. Uveďte prosím Vaše pohlaví 

15.1  Muž    15.2   Žena 

 

16. Jaký je Váš věk? 

16.1  18-30    16.3  41-50 

16.2  31-40    16.4  51 a více 

 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

17.1  Středoškolské bez maturity 17.3  Vyšší odborné 

17.2  Středoškolské s maturitou 17.4  Vysokoškolské 

Zdroj: Vlastní zpracování                Děkuji za vyplnění 
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Příloha č. 3: Demografický vývoj obyvatel města Šternberk za roky 1995-2010 

 

Rok Název obce Stav 1.1. Narození 

Rozdíl počtu 
narozených 

oproti 
roku 1995 

Přírůstek celkový 
(přirozený+migrační) 

Stav 
31.12. 

1995 Šternberk 14 452 115 0 37 14 489 

1996 Šternberk 14 489 102 -13 19 14 508 

1997 Šternberk 14 508 125 10 -72 14 436 

1998 Šternberk 14 436 112 -3 -35 14 401 

1999 Šternberk 14 401 123 8 -36 14 365 

2000 Šternberk 14 365 124 9 6 14 371 

2001 Šternberk 14 165 115 0 -70 14 095 

2002 Šternberk 14 095 134 19 -80 14 015 

2003 Šternberk 14 015 136 21 -48 13 967 

2004 Šternberk 13 967 122 7 38 14 005 

2005 Šternberk 14 005 127 12 -133 13 872 

2006 Šternberk 13 872 151 36 6 13 878 

2007 Šternberk 13 878 154 39 -14 13 864 

2008 Šternberk 13 864 132 17 -30 13 834 

2009 Šternberk 13 834 153 38 -89 13 745 

2010 Šternberk 13 745 136 21 -77 13 668 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Databáze demografických údajů za obce ČR. 

2012 [online]. ČSÚ [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm 
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