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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je vhled do problematiky uplatnění absolventů 

programu Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotnický záchranář Fakulty 

biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.  

V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se problematiky trhu 

práce, podmínky uplatnění, potencionální odborné pozice ve zdravotnictví, ve 

kterých může absolvent z oboru zdravotnický záchranář (ZZ) působit a veškeré 

kompetence, kterými disponuje absolvent v uvedených pozicích.  

V praktické části je provedeno částečné statistické šetření uplatnění absolventů 

na Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje. K hlubšímu vhledu do 

problematiky byla využita kvalitativní forma výzkumu pomocí analýzy 

rozhovorů vedených s vybranými absolventy ze ZZS z různých regionů se 

zaměřením na získání informací ohledně jejich profesní přípravy a následného 

pracovního uplatnění. 

Cílem bakalářské práce je komplexní pohled na problematiku uplatnění 

zdravotnických záchranářů, absolventů Fakulty biomedicínského inženýrství 

Českého vysokého učení (FBMI ČVUT) v Praze, na trhu práce.  

Výsledky, které výzkum přinesl jsou takové, že většina absolventů se 

neuplatňuje na zdravotnické záchranné službě, ke která byli primárně určeni, a 

to především kvůli nedostatku pracovních pozic. Používá se v něm odborná 

terminologie, je stručný, věcný, výstižný, informativní  

Klíčová slova 

Absolvent; zdravotnický záchranář; zdravotnická záchranná služba; intenzivní 

péče; uplatnění; trh práce; vzdělávání   



 

 

ABSTRACT 

The topic of the bachelor thesis is the insight into the problematics of graduates 

of the programme called Specialization in health care, Paramedic degree 

course of the ČVUT, Prague entering the labour market. 

The theoretical part presents the basic concepts concerning problematics of the 

labour market, the conditions of entering, potential professional positions in 

health care industry where the graduate of  Paramedic degree course may be 

employed and all the competences available to the graduate in the stated 

positions. 

In practical part the partial statistical survey of employment of the graduates 

within the ambulance Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje had 

been carried out. For a deeper insight into problematics the qualitative form of 

the survey was applied using the analysis of the interviews with selected 

graduates employed in ambulances in various regions with a focus on gathering 

information concerning professional preparation and furher employment. 

The goal of this bachelor thesis is the comprehensive view on the problematics of 

engagement of the paramedics, graduates of the Specialization in health 

care programme, Paramedic degree courseof the Faculty of biomedical 

engineering ČVUT, Prague in labour market. 

The results brought by the research show that the most of the gradutes are not 

employed in ambulances for what they were primarily intended mainly due to 

lack of jobs. There is technical terminology used it the survey, it is brief, factual, 

accurate, and informative as well. 
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1 ÚVOD 

Téma, které je věnováno uplatnění absolventů oboru zdravotnický záchranář na 

trhu práce, jsem si vybrala především proto, že se domnívám, že je v současné 

době opravdu aktuální. Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce je 

dlouhodobě sledováno ze strany samotných vysokých škol, a to především 

proto, že je jedním z ukazatelů kvality výsledků vzdělávacích procesů vysoké 

školy.  Protože se však jedná o důležitou součást ekonomiky jednotlivých států, 

sledují uplatnění absolventů i různé další instituce na národní, ale i na 

mezinárodní úrovni.  

V posledních letech ukazují výsledky různých šetření prováděných např. 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, že se na českém 

trhu práce objevují různé nepříznivé trendy, např. stále narůstá situace neshody 

mezi ukončeným vysokoškolským vzděláním a typem vykonávané práce. 

Především proto, že byla v nedávné době změněna legislativa týkající se mé 

budoucí profese (např. upravení podmínek nástupu absolventů do praxe), 

rozhodla jsem se zjistit, jaké momentálně existují pro absolventy, tedy začínající 

zdravotnické záchranáře, možnosti na trhu práce a jak se tito záchranáři reálně 

uplatňují v praxi. V rámci zpracování bakalářské práce se tak zaměřuji na 

okolnosti profesního uplatnění zdravotnických záchranářů – absolventů Fakulty 

biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení v Praze.   

Předložená bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a 

praktickou. V teoretické části je mým cílem uvést jednak základní pojmy týkající 

se problematiky trhu práce, jednak popsat podmínky uplatnění a potencionální 

odborné pozice ve zdravotnictví, ve kterých může absolvent z oboru 

zdravotnický záchranář působit. Součástí teoretické části je i popis kompetencí, 

kterými disponuje absolvent v uvedených pozicích. 
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Na teoretickou část navážu výzkumem, který představuje část praktickou.  

Mým původním záměrem bylo provést plošnější statistické šetření uplatnění 

absolventů v rámci Středočeského kraje, nicméně vyhlášení vládního nouzového 

stavu dne 12.3. 2020 tyto plány částečně omezilo, získat potřebné informace se 

ukázalo, jako nesmírně obtížné. Proto jsem se rozhodla rozšířit k doplnění 

problematiky kvalitativní formu výzkumu provedením a analýzou většího 

množství podrobnějších rozhovorů (celkem 35) vedených s vybranými 

zdravotnickými záchranáři i z dalších krajů České republiky, kteří absolvovali 

FBMI ČVUT v Praze. 



 

13 

 

2 CÍLE PRÁCE 

Cíle: 

1. Zjistit stav uplatnění ZZ, absolventů FBMI ČVUT v Praze, na trhu práce.  

2. Zjistit, jak studium FBMI přispělo k uplatnění na trhu práce. 

Cílem teoretické části je podat ucelený přehled současného stavu trhu práce 

vzhledem k profesi zdravotnických záchranářů, včetně popisu jejich profesní 

přípravy, získaných kompetencí a možností jejich uplatnění na ZZS a v dalších 

zdravotnických zařízeních.  

Cílem výzkumné části bakalářské práce je zjistit současné reálné uplatnění 

absolventů na trhu práce a získání odpovědí na otázky, zda pracují v současné 

době na ZZS, či na jiných pracovištích v zdravotnických zařízeních nebo úplně 

mimo obor, a z jakého důvodu. Nedílnou součástí praktické části je zjištění 

názoru respondentů na jejich studium a předpoklady pro uplatnění získané 

vysokoškolským vzděláním bakalářského stupně.  

Domnívám se, že výsledky těchto zjištění by to mohly sloužit vedení a 

akademickým pracovníkům fakulty jako určitá zpětná vazba, kde dnes 

absolventi nacházejí svá uplatnění a jak zpětně pohlížejí na proces vzdělávání na 

FBMI, který absolvovali. 

Hypotézy 

1. Předpokládáme, že absolventi ZZ nachází uplatnění na ZZS. 

 

2. Předpokládáme, že pokud absolvent nepracuje na ZZS, nachází uplatnění 

v oblasti intenzivní akutní lůžkové péče.  
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3. Předpokládáme, že absolvent je s průběhem vzdělávání na FBMI 

spokojen. 

 

4. Předpokládáme, že vzdělání na FBMI přispělo k nalezení adekvátního 

pracovního místa. 

 

2.1 Výzkumné otázky 

1. Jaký rok jste absolvoval/a? 

2. Za jakým účel jste se ke studiu přihlásil/a? Jaká byla Vaše původní motivace? 

Kde jste si přál/a pracovat? 

3. Změnila se Vaše motivace nějak během studia?  

4. Lišilo se Vaše první zaměstnání po absolvování od původních 

předpokladů/záměrů? 

5. Můžete popsat alespoň zkráceně Váš příběh od absolvování? 

6. Využil/a jste poznatky ze školy nebo Vás vše naučila až praxe? 

7. Co Vám vysoká škola přinesla do profesního života? 

8. Absolvoval/a byste fakultu znovu? 

9. Co by fakulta mohla zlepšit pro budoucí absolventy? 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Trh práce 

Trh práce patří mezi ekonomické pojmy, a spadá do dvou ekonomických 

odvětví, a to mikroekonomii a makroekonomii. Jedná se o pomyslné místo, na 

kterém se setkává nabídka pracovních sil a poptávka různých zaměstnavatelů po 

pracovních pozicích. [6,16,30]  

Poptávku práce na tomto trhu tvoří firmy, resp. zaměstnavatelé, kteří 

poptávají pro své firmy pracovní síly. Na druhé straně nabídku práce na trhu 

tvoří jedinci, kteří nabízí své pracovní síly. [6] 

Jedinci vstupují na tento trh s rozdílnými schopnostmi, talentem, 

zkušenostmi, vlohami i vzděláním. Firmy na trhu stanovují podmínky toho, co 

od jedinců požadují a návrhy toho, co jim jsou schopny na oplátku nabídnout 

(platy, mzdy, benefity, pracovní dobu). Jedinci se mezi těmito variantami 

nabídky rozhodují a nabízejí svůj potenciál dotyčným firmám, dochází zde proto 

ke konkurenci nabídek a poptávek. [6] 

Poptávka je závislá na několika faktorech: na poptávce po zboží, na cenách, na 

snadnosti substituce kapitálu prací, nákladech na pracovní sílu, na celkových 

nákladech a na elasticitě nabídky substitučních výrobních faktorů. [9,10] 

Křivka poptávky je klesající a symbolizuje tržní chování spotřebitelů. Mezi 

dvě hlavní příčiny snížení poptávky patří důchodový efekt a substituční efekt. U 

důchodového efektu je možné představit si spotřebitele, kteří sledují cenu 

produktů a mají stejný příjem. Když dojde k snížení cen, spotřebitelé nakupují 

daleko více než normálně. Když dojde ke zdražení produktů, spotřebitelé tolik 

nenakupují a dochází ke snížení poptávky. Substituční efekt můžeme vysvětlit 

tak, že lidé reagují na zvýšení cen změnou struktury spotřebovávaného zboží. To 
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znamená že věc, která zdraží a můžeme ji nahradit adekvátní, ale lacinější věcí, 

nahradíme ji (např. dražší housku nahradíme levnějším rohlíkem). [9,10] 

Charakteristika struktury nabídky práce je rozdělena podle pohlaví, věku, 

kvalifikace a sociální příslušnosti. Je to nabídka počtu pracovních sil a také počtu 

pracovních hodin. Nabídka práce je založena na individuálních rozhodnutích, 

která přijímají domácnosti v závislosti na nákladech příležitosti. Ta je učiněna na 

základě předpokládaného přínosu z prodeje práce, který závisí na změnách v 

reálné mzdě (pokles reálné mzdy zvyšuje náklady příležitosti). Pokud budeme 

srovnávat nabídku práce s velikostí mezd, zde je vztah pozitivní, ale budeme-li 

sledovat poptávku po práci a výší mezd, je vztah negativní. Bod, který sledujeme, 

a kde se při dané úrovni mezd střetne nabídka s poptávkou, nazýváme bodem 

rovnováhy na trhu práce. [9,10] 

Díky tomu, že je český trh práce otevřen světu, narostly nové požadavky na 

výkon v profesi, pracovní místa se stala méně dostupná a celoživotní stabilita 

povolání se stala méně obvyklou. [1,2] 

V současné době v oblasti trhu práce hrají roli individuální, kolektivní i 

institucionální aktéři.  Trh práce je regulován státem, jeho orgány (především 

Ministerstvem práce a sociálních věcí) a legislativou. Základní pojmy z oblasti 

trhu práce upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších 

předpisů. Svou roli mají také odbory, zaměstnavatelé, profesní a občanské 

organizace. [2] 

Pro zaměstnanost je důležité plnit podmínky, určit mantinely, podněty a 

pravidla jak pro zaměstnavatele, tak samozřejmě i pro zaměstnance. Toto je 

především ovlivněno danou legislativou a individuálními požadavky 

zaměstnavatele. [2] 
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3.1.1 Trh práce ve zdravotnictví 

Ve zdravotnictví je trh práce značně specifický, protože zdravotnictví se 

odlišuje od klasických výrobních odvětví. Počet potřebných pracovníků pro to, 

které zdravotnické zařízení nelze jednoduše vypočítat, tak, jako je tomu u 

výrobních podniků (zde se plán produkce násobí pracovní jednotkou a vydělí 

pracovní dobou), nesouvisí totiž s produkcí. Dalším specifikem je fakt, že do 

nabídky a poptávky trhu práce ve zdravotnictví zasahují určité faktory, jako je 

mj. zdravotní stav obyvatelstva, zdravotní politika státu spojená s alokací zdrojů 

apod. Co také odlišuje trh práce ve zdravotnictví od ostatních odvětví, jsou zcela 

specifické požadavky na jednotlivé profese. Zdravotníci patří mezi tzv. 

regulované profese, jejich vzdělávání a následnou způsobilost k výkonu profese 

tak přesně stanovuje příslušná legislativa. [16] 

Pokud se týká uplatnění absolventů – zdravotnických záchranářů na trhu 

práce nastal u nás v minulosti (již v roce 2008) poměrně zásadní problém se 

zaměstnáváním absolventů. K této situaci vedlo několik důvodů. V původním 

znění zákona č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 

neexistovala oficiální možnost uplatnění absolventů oboru ZZ na 

Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO). Zdravotnický záchranář tak 

mohl vykonávat svou profesi pouze na zdravotnické záchranné službě (ZZS) ve 

výjezdových skupinách, letecké záchranné službě (LZS) a na oddělení urgentních 

příjmů (UP). Ani uplatnění na operačním středisku nebylo možné. V roce 2005 

došlo k založení Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České 

republiky (KZ ZZS ČR) proto, aby byla možná částečné ovlivnění legislativních 

procesů, týkajících se profese zdravotnického záchranáře. [20] 
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V roce 2008 po jednáních mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

(MZ ČR) a Komorou záchranářů zdravotnických záchranných služeb České 

republiky došlo k první novelizaci zákona 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních) k rozšíření výkonu povolání ZZ i na oddělení ARO. Hlavním 

důvodem zmíněného jednání mezi MZ ČR a KZ ZZS ČR bylo to, že absolventi 

oboru ZZ neměli po skončení studia příliš šancí na uplatnění v rámci ZZS, a to 

zejména kvůli tomu, že tehdejší ZZS měly místa plně obsazená, a tudíž nemohly 

zaměstnávat čerstvé absolventy. Díky tomuto rozšíření výkonu povolání na 

oddělení ARO, dostali absolventi možnost uplatnit se v dalším sektoru 

zdravotnictví. Také se v této novele podařilo upravit legislativu v popisu činnosti 

ZZ, což je považováno za nesmírný úspěch. [20] 

Další novela zákona 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 

proběhla v roce 2011, kdy došlo k úpravě a sjednocení kompetencí 

zdravotnických záchranářů a všeobecných sester na pracovištích ZZS. Došlo i 

k vyjednání podmínek k výkonu povolání ZZ na operačních střediscích ZZS a 

také došlo k zrealizování studia specializace pro zdravotnické záchranáře. [20] 

Od uvedeného roku se opakovaně řešilo, zda výkon povolání ZZ na ARO opět 

nezrušit, ale zatím vše zůstává při starém, naopak byla přidána možnost výkonu 

profese na odděleních jednotek intenzívní péče (JIP). KZ se snaží stále udržovat 

a ideálně rozšiřovat pracovní trh pro zdravotnické záchranáře. Došlo i k přidání, 

že absolvent musí strávit povinně jeden rok u lůžka, což mnozí ZZ kritizují. [20] 
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Důležité je také podotknout, že během zmiňovaných let došlo (a stále dochází) 

k rapidnímu úbytku všeobecných sester v nemocnicích, což ve výsledku 

znamená pro ZZ daleko větší pravděpodobnost najít pracovní pozici na 

odděleních různých typů zdravotnických zařízení.[20] 

Jak je uvedeno na webových stránkách Záchranné služby: „Aktuálně lze shrnout, 

že ZZS v ČR trpí především nedostatkem lékařů a operátorů ZOS, naopak zájemců 

o profesi zdravotnického záchranáře a řidiče je zatím ve většině krajů (zejména mimo velká 

města) dostatek až nadbytek a čekací doba na přijetí dosahuje často až několika let.“ 

(https://zachrannasluzba.cz/jak-se-stat-zachranarem/) 

Podobně na diskuzním fóru Hospodářské komory České republiky v únoru 

2020 proběhla diskuze na podobné téma: „V současné době v ČR podle statistik 

Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) chybí zhruba tři až pět tisíc zaměstnanců v 

nelékařských profesích. To znamená hlavně zdravotních sester, pečovatelek a pečovatelů, 

sanitářů nebo pracovníků či pracovnic v sociálních službách 

(https://www.zdravezpravy.cz/2020/02/03/ve-zdravotnictvi-a-socialnich-

sluzbach-nejsou-lidi/) 

To všechno znamená, že trh práce je na první pohled v pořádku, absolventi-

ZZ mají plné uplatnění, nikoliv však v přednemocniční neodkladné péči (PNP), 

ale v především v akutní nemocniční péči. Je faktem, že většina studentů má 

představu, že po vystudování usedne do vozů ZZS a bude poskytovat PNP v 

terénu, ale bohužel tomu tak není. Jak již bylo uvedeno, každý absolvent musí 

povinně strávit minimálně rok po úspěšném absolvování na odděleních typu JIP, 

ARO nebo UP a teprve poté se může ucházet o práci na ZZS. Což samozřejmě 

naprosto vyhovuje managerům nemocnic, a i stávající odborný personál to vítá, 

právě pro výše zmiňovaný nedostatek všeobecných sester. [21] 

https://zachrannasluzba.cz/jak-se-stat-zachranarem/
https://www.zdravezpravy.cz/2020/02/03/ve-zdravotnictvi-a-socialnich-sluzbach-nejsou-lidi/
https://www.zdravezpravy.cz/2020/02/03/ve-zdravotnictvi-a-socialnich-sluzbach-nejsou-lidi/
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Mnozí záchranáři však tuto situaci vnímají negativně a domnívají se, že jde o 

politický tah k zaplnění oddělení, kde chybí zdravotnický personál. Protože 

dochází ke stálému úbytku sester, zdravotničtí záchranáři jsou skvělá ,,náhrada.“ 

[21] 

Jiným lidem z oboru, jako je například zakladatel Záchranářské komory 

Drahomír Sigmund, přijde tento proces (povinný rok praxe po absolvování na 

ARO nebo JIP) naprosto zbytečný. Do roku 2018 mohl absolvent oboru ZZ 

nastoupit na ZZS okamžitě a naprosto mu stačil adaptační proces, během kterého 

došlo k zaškolení. Adaptační proces stejně budou muset absolventi podstoupit i 

po odpracovaném roce na daných oddělení ve zdravotnickém zařízení. Studenti 

podle něj mají dostatečnou připravenost a účastní se praxe na ZZS již během 

studia. Domnívá se, že jediným přínosem může být roční praxe na oddělení 

urgentního příjmu, kam ale samozřejmě nemohou nastoupit všichni absolventi. 

[21] 

Stává se také, že mnoho absolventů na odděleních ARO, JIP i UP zůstává 

mnohem déle, než si představovali a čekají, až se pro ně uvolní místo na ZZS.  Je 

nasnadě, že se práce v různých typech zdravotnických zařízení se liší.  Akutní 

intenzivní péče v nemocnici a PNP je rozdílná v mnoha aspektech. Např. ZZ 

v PNP mnohdy poskytuje péči zcela samostatně. Na odděleních se pracuje pod 

vedením lékaře a na ZZS si bude muset záchranář poradit ve většině výjezdů 

naprosto sám. [21] 

3.2 Vzdělání vybraných skupin NLP 

Pro pochopení vzájemné zastupitelnosti některých nelékařských profesí je 

třeba rozdělit a ujasnit rozdíly mezi vzděláním jednotlivých zdravotnických 

profesí, uvést jejich kompetence a náplň povolání. Jak již bylo naznačeno, díky 

rozšiřování kompetencí dochází k rozšíření možností zdravotnického záchranáře 



 

21 

 

na trhu práce a k čím dál větší zastupitelnosti, a to nejčastěji působení záchranářů 

v pozicích některých typů sester. 

3.2.1 Zdravotnický záchranář 

Zdravotnický záchranář získává odbornou způsobilost k výkonu povolání po 

absolvování akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro 

přípravu zdravotnických záchranářů. Taktéž se to vztahuje na studium nejméně 

tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 2018/2019, stejně jako absolventů střední zdravotnické 

školy v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999. Důležité je však podotknout, že 

dnes již každý, kdo chce být ZZ musí absolvovat bakalářský studijní obor, 

protože v současné době vyšší odborné školy s titulem diplomovaný specialista 

(DiS) pro ZZ nové ročníky neotevírají. Odbornou způsobilost k výkonu povolání 

zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal 

odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra a taktéž 

specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem 

výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň 

poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech. [17] 

 Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci 

specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, 

a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním 

příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a 

diagnostické péči. [17] 

Tudíž dle zákona lze, aby za určitých podmínek profesi zdravotnického 

záchranáře vykonávala i všeobecná sestra, taktéž jako může zdravotnický 
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záchranář vykonávat povolání na pozici všeobecné sestry. Tím pádem za 

splněných podmínek může docházet k zastupitelnosti těchto dvou profesí. 

V současné době vzhledem k dosaženému vzdělání má zdravotnický záchranář 

větší pole působnosti, co se týče uplatnění ve zdravotnických zařízeních, a to 

především rozsáhlejšími zákonnými kompetencemi. Mimo jiné nelze 

zapomenout, že absolvent oboru ZZ může vykonávat profesi kdekoliv na pozici 

praktické sestry.  [17] 

3.2.2 Studium zdravotnického záchranáře na ČVUT FBMI 

V současné době musí zájemce k výkonu povolání a získání odborné 

způsobilosti absolvovat akreditovaný bakalářský studijní obor pro přípravu 

zdravotnických záchranářů. Na tento obor se může přihlásit kdokoliv, kdo 

úspěšně zakončil středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. [3] 

Studium na vysoké škole však musí splňovat požadavky Evropské unie a je 

taktéž upraveno odpovídající legislativou, kde jsou stanoveny veškeré 

požadavky na jednotlivé studijní programy. [3] 

Studenti musí projít na ČVUT FBMI odbornou průpravou, a to v mnoha 

odborných lékařských předmětech jako je anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

péče, chirurgie a traumatologie, medicína krizových stavů funkční anatomie, 

gynekologie a porodnictví atd. Dále se vzdělávají v humanitních předmětech 

jako je ošetřovatelství, etika, komunikace, psychologie, cizí jazyky, ale získají 

přehled i v základech informatiky, radiokomunikacích, administrativě, 

managementu apod. [3,5] 

Kromě výuky teoretickým směrem je kladen důraz i na praktický způsob 

výuky, kde se studenti učí jednotlivé postupy v PNP, samozřejmě také 

schopnosti spolupráce v týmu i mezi ostatními složkami integrovaného 
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záchranného systému (IZS), poskytování první pomoci v běžných i obtížných 

podmínkách, včetně nácviku instruktáže, komunikace se ZOS a další veškeré 

fyzické dovednosti, které jsou naprosto nezbytné pro práci v záchranné 

zdravotnické službě a ošetřovatelské péči ve všech jejích aspektech. [3] 

Studenti musí absolvovat kurzy jako je: zimní výcvikový kurz, kurz horské 

záchrany, kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace, 

kurz problematiky chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explosivní 

(CBRNE), kurz vodní záchrany. [3,5] 

Studenti se taktéž nevyhnou praxím na jednotlivých pracovištích jako jsou: 

pracoviště léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), standardní lůžková oddělení, 

JIP, ARO, UP, ZZS a ZOS, kde se studenti učí ošetřovatelskou praxi v rámci praxe 

akutní lůžkové, intenzivní, přednemocniční neodkladné. [3,5] 

Studenti po přijetí na ČVUT FBMI, první týden ještě před začátkem výuky, 

odjíždí na týdenní úvodní soustředění v terénu, kde se dozvídají první informace 

o oboru, vyzkouší si různé situace neodkladné přednemocniční péče. 

Soustředění je zaměřeno především na rozvoj různých fyzických aktivit jako je 

horolezectví, profesní sebeobrana a samozřejmě na komunikaci v týmu. Po 

úspěšném absolvování tohoto soustředění čeká studenta první semestr na 

fakultě, kde se studenti seznamují s prostředím fakulty a učí se praktické 

dovednosti, ošetřovatelské postupy v laboratorních podmínkách učeben 

urgentní medicíny, vždy pod dozorem odborníků z praxe. Po absolvování 

prvního semestru student absolvuje první odbornou praxi ve zdravotnickém 

zařízení. Podobným způsobem probíhají i další semestry, kombinace teoretické i 

praktické výuky je pro studenty velmi důležitá. Během odborné praxe absolvují 

studenti praxe na operačních sálech a exkurze na specifických pracovištích. [3] 
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Studium je ukončeno zkouškou z praktických dovedností, úspěšné obhájení 

bakalářské práce a v neposlední řadě úspěšné složení státních závěrečných 

zkoušek. Po úspěšném absolvování musí absolventi strávit minimálně rok u 

akutního lůžka intenzivní péče, tudíž na pracovištích JIP a ARO, či péče na UP a 

až poté mohou absolventi vykonávat specifickou ošetřovatelskou péči v PNP, 

tudíž nastoupit k ZZS, samozřejmě někteří absolventi se rozhodnou zůstat ve 

zdravotnických zařízeních. Je důležité podotknout, že studium je však velmi 

obsahově i především časově náročné, protože student se připravuje na práci 

v terénu, ale taktéž intenzivní provozy lůžkových zdravotnických zařízení. [3] 

Pro profesi ZZ je nezbytné celoživotní vzdělávání, neboť se zdravotnictví 

velmi rychle vyvíjí. Každý nelékařský zdravotnický pracovník, včetně 

zdravotnického záchranáře, se musí vzdělávat. Vzdělávání jednotlivých 

pracovníků je v gesci zdravotnických zařízení-zaměstnavatelů.[25] 

3.2.3 Osobnost zdravotnického záchranáře 

Mezi nejdůležitější požadavky na osobnost zdravotnického záchranáře patří 

schopnost rychlého rozhodování, vysoká odolnost vůči stresovým situacím a 

schopnosti improvizovat, to vše pod tlakem časové tísně, jelikož zdravotnický 

záchranář má místo výkonu práce v přednemocniční neodkladné péči nebo 

popřípadě v intenzivní péči. [3] 

Realita se liší oproti očekávání v charakteru zásahů, kde studenti očekávají 

každodenní zajímavé, akutní zásahy a případy, neočekávají však výjezdy 

neakutního charakteru, které jsou ale běžnou rutinou při povolání 

zdravotnického záchranáře. [3] 

Nezbytnou schopností zdravotnického záchranáře je manuální zručnost, 

z důvodů různých zásahů, např. kardiopulmonální resuscitace, veškerých druhů 
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kanylace jako je intravenózní, zavádění močového katétru, zajištění 

intraoseálního vstupu, v nezbytných případech i vedení porodu a další péče o 

pacienta. S tímto souvisí i potřebná znalost technických postupů a ovládání 

mnoha přístrojů a informačních technologií. Dále díky každodenní práci s lidmi 

je pro zdravotnického záchranáře nezbytně nutná znalost komunikace ve vztahu 

záchranář – pacient, ale také zvládnout „lidský přístup k věci“, tudíž 

komunikace i s náhodnými přihlížejícími, rodinou, dalšími zdravotníky apod. 

Důležité, co se týče komunikace, je také správné fungování posádky výjezdových 

vozů a vzájemná komunikace s ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému, jako jsou Policie České republiky, obecní a městské policie, Hasičského 

záchranného sboru České republiky, jednotky požární ochrany, Armády České 

republiky a dalších. Nezbytně nutná pro zdravotnického záchranáře je také 

dobrá fyzická příprava a odolnost. [3] 

Nároky na osobnost a motivaci zdravotnického záchranáře jsou opravdu 

vysoké. ZZ pracují v týmech a systémem směnného provozu, a to za každého 

počasí a v jakémkoliv terénu. Každý ZZ musí mít dostatečnou a odpovídající 

rychlost, vytrvalost, sílu a pohybovou koordinaci. Tyto aspekty využije při 

většině svých výjezdů, kdy čelí zvedání předmětů a osob vážících více než 10 kg, 

útokům osob, provádění KPR, zdolávání několika poschodí s potřebnými 

pomůckami a další mnohé úkony. Kromě fyzické zdatnosti je předpokladem, že 

ZZ má dobrý charakter, je velmi psychicky stabilní a jeho chování je efektivní. 

ZZ si musí být vědom, že jeho práce je vždy v cizím prostředí, a ne vždy 

odpovídající jeho potřebám a představám. Velmi často totiž ZZ pracují ve 

špinavém prostředí, v hluku, během jakéhokoliv počasí. Je nutné, aby ZZ počítal 

i s tím, že je možné, že se několik hodin nenají ani nenapije, nevyspí, sloužení 

přesčasů je naprosto běžné a normální, těmito podmínkami by se pracovník ZZS 

neměl nechat ovlivnit a nesmí to mít žádný dopad na jeho odvedenou práci. [4] 
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3.2.4 Kompetence zdravotnického záchranáře 

Pokud dojde k úspěšnému ukončení studia v oboru zdravotnický záchranář, 

a tím i dosažení odborné způsobilosti k povolání, získá daný jedinec kompetence 

ke svému výkonu povolání. [7,8] 

Pro výkon povolání zdravotnického záchranáře je zásadním dokumentem 

vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, která podrobně definuje v § 17 kompetence 

zdravotnického záchranáře. Stala se platnou 14. 3. 2011 a tím došlo k nahrazení 

původní vyhlášky č. 424/2004 Sb. V současné době je platnou novelou vyhláška 

č. 391/2017 Sb., která je platná od 14. 12. 2017. Podle § 3 odst. 1 vykonává 

zdravotnický záchranář funkce, které jsou platné pro všechny nelékařské 

pracovníky s odbornou způsobilostí. § 17 také odlišuje činnosti bez odborného 

dohledu a indikace lékaře a bez odborného dohledu na základě indikace lékaře. 

[7,8] 

Rozšířené kompetence zdravotnických záchranářů (§ 109) - Absolvent 

specializovaného programu získává rozšíření kompetencí na základě § 109 

vyhlášky 55/2011 Sb. Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu může 

vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace lékaře tyto činnosti:  

1. „zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami u pacienta staršího 10 let při 

prováděné kardiopulmonální resuscitaci“  

2. „zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci pomocí použití přístrojů k 

automatické srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení 

záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně nezbytných“ 

 3. „odebírat biologický materiál na vyšetření“  
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4. „zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové 

techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové 

technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je“ [7,8] 

 Výkon povolání bez odborného dohledu znamená výkon činností, ke kterým 

je zdravotnický pracovník způsobilý. Činnosti může vykonávat buď na základě 

indikace lékaře anebo také bez indikace lékaře. Výkon povolání pod odborným 

dohledem znamená výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník 

způsobilý. Svou způsobilost může získat při dosažitelnosti rady a pomoci jiného 

zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného 

dohledu. Výkon povolání pod přímým vedením je výkon činností, ke kterým je 

zdravotnický pracovník způsobilý při stálé přítomnosti a podle pokynů jiného 

zdravotnického pracovníka, který je způsobilý k výkonu těchto činností bez 

odborného dohledu. [7,8]  

5. „v rozsahu své odborné způsobilosti provádět v místě mimořádné události 

záchranné a likvidační práce“  

6. „být vedoucím zdravotnické složky za podmínek stanovených podle § 1 písm. d) 

vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě“ [7,8]  

Také může vykovávat činnosti bez odborného dohledu, ale jen na základě 

indikace lékaře. V rámci těchto kompetencí může především:  

1. „provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pomocí přístrojové techniky, 

včetně využití invazivních metod“  

2. „provádět externí kardiostimulaci“  



 

28 

 

3. „pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z 

dolních cest dýchacích, provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými 

dýchacími cestami“  

4. „zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta při vědomí“  

5. „zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta staršího 10 let v 

bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami“  

6. „provádět extubaci tracheální kanyly“ [7,8]  

3.2.5 Všeobecná sestra  

Všeobecná sestra získává odbornou způsobilost absolvováním tříletého 

zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, 

taktéž absolvováním tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na 

vyšších zdravotnických školách, taktéž studia v oboru diplomovaná všeobecná 

sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o 

zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu 

povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo 

dětské sestry. [17] 

Kvalifikaci všeobecné sestry mají taktéž absolventi vysokoškolského studia ve 

studijních programech a studijních oborech psychologie-péče o nemocné, 

pedagogika-ošetřovatelství, pedagogika-péče o nemocné, péče o nemocné nebo 

učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo 

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004, 

stejně tak je uznáno absolvování tříletého studia v oboru diplomovaná dětská 

sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických 

školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději taktéž 

akademického roku 2003/2004, stejný rok zahájení platí i u studijního oboru 
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všeobecná sestra na střední zdravotnické škole. Dále zahájení studia školním 

rokem 1996/1997 absolventi studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, 

sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní 

asistentka na střední zdravotnické škole nebo absolventům tříletého studia v 

oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, 

pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 

2003/2004. [17] 

Za výkon povolání všeobecné sestry je považováno poskytování 

ošetřovatelské péče. Také se všeobecná sestra ve spolupráci podílí na preventivní, 

léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární 

péči, a to vše ve spolupráci s lékařem. [17] 

Dle znění zákona, za určitých podmínek lze, aby všeobecná sestra vykonávala 

pozici zdravotnického záchranáře a naopak. Avšak musí být splněny podmínky, 

které jsou uvedeny v zákoně 96/2004 Sb. [17] 

3.2.6 Zdravotně sociální pracovník 

Jako další je zde zdravotně-sociální pracovník, u této profese je k získání 

odborné způsobilosti zapotřebí absolvování bakalářského případně 

magisterského studijního oboru v sociálním zaměření, také absolventi vyšších 

odborných škol v oborech nebo programech zaměřených na sociální práci, 

sociální pedagogiku a další sociálně zaměřené obory či programy. Taktéž je třeba 

akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně sociální pracovník, jedná se o 

podmínku, která ovšem neplatí, jde-li o osobu, která má jíž odbornou způsobilost 

k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo 

zdravotnického záchranáře. [17] 
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Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v 

rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně 

sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči 

v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta. [17] 

3.2.7 Praktická sestra 

Praktická sestra získává odbornou způsobilost k vykonání povolání po 

absolvování střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra, taktéž 

absolvováním střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, je však 

nutné, aby bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 

2018/2019. Další možností je akreditovaný kvalifikační kurz praktická sestra nebo 

zdravotnický asistent (jen u zdravotnického asistenta je podmínka zahájení 

kurzu nejpozději do konce roku 2018) po získání středního vzdělání s maturitní 

zkouškou a odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele. Také 

způsobilost získávají studenti, kteří absolvovali 6 semestrů zdravotnického 

bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 ročníků 

na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Odbornou 

způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický záchranář 

a porodní asistentka. [17] 

Náplní povolání praktické sestry je poskytování ošetřovatelské péče. Praktická 

sestra se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, 

diagnostické a dispenzární péči, a to vše za konzultace a spolupráce s lékařem. 

[17] 

3.3 Zdravotnický záchranář v praxi 

Zdravotnickým záchranářem se v současné době stane osoba, jenž získá 

odbornou způsobilost po úspěšném absolvování akreditovaného 
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zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických 

záchranářů. [3] 

 Dále roli zdravotnického záchranáře může dle české legislativy vykonávat i 

kvalifikovaná všeobecná sestra, která prošla specializovaným vzděláním v oboru 

intenzivní péče a má dostatečně dlouhou praxi na ZZS. [3] 

Roli zdravotnického záchranáře mohou vykonávat také absolventi, kteří 

vystudovali dnes již ukončené studijní obory zdravotnický záchranář, které 

figurovaly na středních školách a vyšších odborných školách. U tohoto typu 

absolventů je však stanovena podmínka zahájení jejich studia, a to u středních 

škol školní rok 1998/1999 a rok zahájení studia u vyšších odborných škol 

2018/2019. Při splnění výše uvedených podmínek mohou tedy zdravotničtí 

záchranáři pracovat bez odborného dohledu. [3] 

3.3.1 Možnosti uplatnění zdravotnického záchranáře  

Zdravotnický záchranář se může uplatnit v PNP a různých typech 

zdravotnických zařízení s různým typem péče. 

 

Dle druhu poskytované péče dělíme péči na několik druhů: 

Neodkladná péče je druh péče, který zamezuje nebo omezuje stavy, které 

bezprostředně ohrožují život pacientů. 

Akutní péče slouží k zamezení nebo odvrácení rizik, které by mohly zhoršit 

zdravotní stav pacienta 

Nezbytná péče je využívána nejčastěji u zahraničních pojištenců, je určena ke 

stabilizaci stavu pacienta tak, aby mohl vycestovat, kdy sám chce a nebyl 

donucen díky svému stavu vycestovat zpět předčasně. 
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Plánovaná péče je veškerá ostatní zdravotní péče, která není uvedena v bodech 

výše. [26] 

Zdravotnická zařízení dělíme: 

 

Zařízení léčebně – preventivní péče: 

 

-Ambulantní – ordinace praktických lékařů a odborných lékařů, společné složky 

laboratoře, RTG.  

-Lůžková zařízení – nemocnice, odborné léčebné ústavy (psychiatrická zařízení, 

LDN, léčebna TBC a respiračních nemocí, lázeňské léčebny, ozdravovny, ústavy 

sociální péče) 

-Zařízení závodní preventivní péče 

-Zvláštní dětská zařízení – dětské domovy, jesle, kojenecké ústavy  

-Lékárny  

-Dopravní a záchranná služba 

  

Zařízení hygienické služby:  

 

-Krajská hygienická stanice  

-Městská hygienická stanice [22] 

 

ZZ je apriori určen k práci na ZZS, které mají jako hlavní pracovní náplň 

poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP).  Pacient si zde nemůže 

svobodně zvolit lékaře, tak jako u všech ostatních druhů poskytování zdravotní 

péče. Stejně tak si pacient nemůže vybrat do jakého zdravotnického zařízení 

bude převezen, většinou to bývá odborně způsobilé pracoviště nejblíže od místa 

zásahu. Lékař není vždy na každém výjezdu, ale vždy je službu konající lékař 

přítomen k telefonické konzultaci, případně se vždy dá dovolat přes ZOS. Na 
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ZZS absolvent oboru zdravotnický záchranář nastupuje po splnění výše v textu 

uváděných podmínek na pozici zdravotnického záchranáře. [13] 

V případě PNP se jedná o odbornou zdravotní péči o pacienty na místě vzniku 

mimořádné události, také během přepravy k dalšímu navazujícímu ošetření a až 

po předání do cílového zdravotnického zařízení. Obor, kdy náplní je poskytovat 

PNP se nazývá Urgentní medicína. Je zabezpečována zdravotními pracovníky, 

jako je lékař a zdravotnický záchranář, tudíž se jedná o pracovní náplň ZZS. [27] 

Dalším působištěm ZZ je oddělení urgentního příjmu, kde je poskytována 

zdravotnická péče pro akutně nemocné nebo zraněné pacienty, kdy jejich stav 

vyžaduje co nejrychlejší stanovení diagnózy a zahájení léčby. Urgentní příjem 

slouží k příjmu pacientů, kterým selhávají životně důležité funkce anebo jsou 

v ohrožení života. Na tomto oddělení jsou monitorovaná lůžka pro intenzivní a 

resuscitační péči. Lékař vykonávající službu je přítomen při příjmu pacienta. Na 

oddělení urgentního příjmu nastupuje absolvent oboru zdravotnický záchranář 

na pozici zdravotnického záchranáře. [15] 

Jednou z možností je i oddělení ARO, na které by měli být přijímáni pacienti, 

u nichž bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí anebo již životní 

funkce selhaly. U pacientů se stanoví diagnóza, na jejímž základě je stanovena 

resuscitační péče a odpovídající příslušná léčba. Na tomto oddělení je lékař stále 

k dispozici. Příjem pacientů na ARO může proběhnout těmito způsoby: převoz z 

jiného zdravotnického zařízení, příjem od zdravotnické záchranné služby, z 

ostatních oddělení v nemocnici a také z ambulancí, a to vše po dohodě s lékařem, 

který koná službu. Na oddělení ARO nastupuje absolvent oboru zdravotnický 

záchranář na pozici zdravotnického záchranáře. [11] 
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Intenzivní péče má tři stupně. Do nejvyššího stupně, stupně 3, spadají pacienti, 

kterým selhávají minimálně dvě orgánové funkce. Pacienti, kteří spadají do 

tohoto stupně, jsou závislí na farmakologické a přístrojové podpoře. [28] 

Do druhého stupně spadají pacienti, kteří potřebují být monitorováni, 

vyžadují farmakologickou podporu a přístrojovou podporu, kvůli selhávání 

jedné životní funkce. [28] 

Do prvního stupně spadají pacienti, kteří vykazují příznaky orgánové 

dysfunkce, u které je třeba kontinuální monitorace a lehká farmakologická nebo 

přístrojová podpora. [28] 

Dále se může zdravotnický záchranář uplatnit na oddělení JIP. Jedná se o 

specializovaná oddělení, která jsou určena pro pacienty, kteří potřebují 

intenzivní péči. Jednotky intenzivní péče jsou vybaveny kompletně 

monitorovanými lůžky. Je několik druhů jednotek intenzivní péče, které jsou 

rozděleny dle odborné způsobilosti. Pacienti jsem mohou být přijati stejně jako u 

oddělení ARO. Lékař, který vykonává službu je stále k dispozici. Na oddělení JIP 

nastupuje absolvent oboru zdravotnický záchranář na pozici zdravotnického 

záchranáře.[12] 

Dalším oddělením, na kterém se může zdravotnický záchranář uplatnit, je 

Zdravotnické operační středisko. ZOS má za úkol řídit práci všech výjezdových 

skupin v celém kraji. Každý operátor má za úkol poradit volajícímu tak, aby se, 

co nejlépe zvládl časový úsek, než na místo dojede vyslaná posádka. Také 

operátor musí vyhodnotit dle hovoru s volajícím jakou výjezdovou skupinu 

poslat, tudíž musí být vzdělaný v oboru intenzivní medicíny. [14] 

Standardní oddělení je oddělení, které umožňuje lékařskou péči, 

ošetřovatelskou péčí a zajištění veškerých služeb během hospitalizace pacienta. 
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Pro pacienty se jedná o činnosti, které souvisí s pobytem, odpočinkem, 

rekonvalescencí a regenerací. Standardní oddělení lze využít pro většinu oborů 

s výjimkou intenzivní péče, dětských oddělení, porodních oddělení, 

psychiatrických oddělení a geriatrických oddělení, pro která platí zvláštní 

standardy. Na těchto odděleních se absolvent oboru uplatňuje na pozici 

všeobecné nebo praktické sestry. [18] 

V dalších typech zdravotnických zařízení, v ambulancích i na lůžkových 

odděleních, v oblasti privátní ošetřovatelské péče jako jsou domácí agentury, 

v ordinacích praktických lékařů a v neposlední řadě v zařízeních sociálních 

služeb a péče může zdravotnický záchranář získat zaměstnání. Na tyto pracovní 

pozice nastupuje absolvent oboru zdravotnický záchranář na pracovní pozici 

všeobecné sestry. [19] 

3.4 Superzáchranář 

Správné označení zní zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. Jedná 

se o to, že zájemce musí vystudovat specializační vzdělávání pro urgentní 

medicínu. Tato specializace pravděpodobně vznikla v důsledku nedostatku 

lékařů na ZZS, vznikla v roce 2010. Systém tohoto vzdělávání je v podstatě 

naprosto stejný, jako je to u jiných specializací. Nejedná se o vzdělání, po kterém 

by absolvent získal akademický titul, ale získávají specializovanou způsobilost 

pro daný obor. „Úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou 

získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných 

činností příslušného zdravotnického povolání“ uvádí zákon 96/2004 Sb. [23] 

Jedná se o to, že absolvent tohoto specializačního vzdělání získává větší rozsah 

kompetencí a míru samostatnosti než zdravotnický záchranář. Aby zájemce mohl 

být zařazen do specializačního vzdělávání, musí být způsobilý k výkonu 

povolání zdravotnického záchranáře. Podmínkou je, že musí minimálně 36 
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měsíců vykonávat povolání zdravotnického záchranáře na plný pracovní úvazek 

a z toho minimálně 12 měsíců vykonávání profese přímo na zdravotnické 

záchranné službě taktéž v plném úvazku. Tedy nedochází k tomu, že by uchazeči 

byli nezkušení a neznalí v oboru, ale naopak již prošli nějakou praxí. [23] 

Doba vzdělávání činí ideálně 18-24 měsíců. Vzdělávání je složeno z 652 hodin 

teoretické i praktické výuky. Přitom více jak 50 % tvoří právě výuka praktická. 

Program je rozdělen do 8 modulů: Základního modulu s obsahem organizační a 

metodického vedení specializované ošetřovatelské péče, modulu Urgentní 

medicíny, Intenzivní péče, Krizového řízení a Operačního řízení PNP. Během 

tohoto vzdělávání chodí účastník na praxe na neakreditovaná i akreditovaná 

pracoviště, avšak poslední tři moduly musí proběhnout právě na akreditovaných 

pracovištích. Účastník musí splnit veškeré úkony z logbooku, v logbooku je 

rozděleno, které výkony mohou být provedeny na modelech a které na daných 

pracovištích, pokud však účastník nesplní veškeré úkony, musí si vzdělávání 

prodloužit. Navíc je každý výkon v logbooku dohledatelný. Pro přehled lze 

uvést několik příkladů, které se nacházejí v logbooku: 6x provedení 

intraoseálního vstupu, 11x KPR, 32x endotracheální intubace, 12x použití 

laryngeální masky, 5x provést neodkladné úkony během porodu, a ještě mnoho 

dalších úkonů, celkem se jedná o 350 výkonů na modelech a 440 výkonů v praxi. 

[23] 

Toto vzdělávání si buď musí účastník hradit sám, v současnosti stojí 44 000,- 

Kč nebo druhou možností je, že konkrétní zdravotnická zařízení či zdravotnické 

záchranné služby získávají dotace od Ministerstva zdravotnictví, jedná se tedy o 

tzv. rezidenční místa. [23] 

Vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou, která je složena z teoretické a 

praktické části. Atestační zkouška je organizována záchrannou službou, nikoliv 
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nemocnicí nebo úředníky. Tudíž účastníci jsou zkoušeni lidmi z praxe. 

V praktické části účastník řeší situaci, kterou si vylosoval, na pacientském 

simulátoru, včetně sepsání zdravotnické dokumentace. K dispozici má 

samozřejmě veškeré potřebné pomůcky a dalšího člena výjezdové skupiny v roli 

řidiče ZZS. Také v praktické části musí účastník splnit jednotlivé vybrané úkony. 

A poslední část se odehrává na simulátoru hromadného neštěstí a dochází tedy 

k řešení mimořádné události účastníkem. Po úspěšném ukončení praktické části 

dochází k teoretickému přezkoušení, kdy zkouška je složena ze tří okruhů, a to 

urgentní medicína, intenzivní péče a krizové a operační řízení. Z každého 

okruhu si uchazeč vytáhne jednu otázku, kterou si připraví a následně cca 15 

minut probíhá zkoušení každé otázky. Tudíž teoretická zkouška činí 45 minut 

stejně jako zkouška praktická. [23] 

Po úspěšném absolvování má superzáchranář rozšířené kompetence oproti 

zdravotnickému záchranáři. Jedná se například o možnost bez indikace lékaře a 

bez odborného dohledu zajistit dýchacích cesty dostupnými pomůckami u 

pacienta staršího 10 let při prováděné kardiopulmonální resuscitaci, zahájení a 

provádění kardiopulmonální resuscitace pomocí použití přístrojů k automatické 

srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení 

záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně 

nezbytných a další úkony. Na základě indikace lékaře, ale bez odborného 

dohledu provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pomocí přístrojové 

techniky, včetně využití invazivních metod, provádět externí kardiostimulaci, 

zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta při vědomí, 

zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta staršího 10 let 

v bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami, provádět extubaci tracheální 

kanyly a další úkony. [24] 
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4 METODIKA 

V bakalářské práci jsem k dosažení svých cílů využila metodu 

polostrukturovaných rozhovorů. Jedná se o metodu, kdy je potřeba důkladná 

příprava k vytvoření správně zvolených otázek a je třeba znát a rozumět 

konkrétní problematice. U této metody rozhovorů je možné pokládat různé 

doplňující otázky a měnit pořadí otázek dle konkrétní situace.  

Ve Výsledcích jsem použila data získaná od 35 absolventů oboru zdravotnický 

záchranář ČVUT FBMI. Vzhledem k současné situaci ve světě a vyhlášení 

vládního nouzového stavu, jsem musela, oproti původnímu záměru, kontaktovat 

i absolventy, kteří nejsou jen ze Středočeského kraje.  V současné době je většina 

zdravotnického personálu natolik časově vytížená, že jsem vzala s povděkem, že 

se mi podařilo úspěšně oslovit poměrně početný vzorek náhodně vybraných 

absolventů, a nakonec provést rozhovory. Výběr byl proveden náhodně, 

absolventi jsou vzorkem za posledních deset let, kdy obor na FBMI funguje. 

Kontakty na absolventy jsem získala díky osobním kontaktům vedoucí této 

bakalářské práce a dalších známých. S respondenty jsem se setkávala na předem 

sjednaných místech, a to po telefonické, mailové nebo ústní dohodě, kdy jsem 

vždy přesně vysvětlila postup a všechny předběžné otázky, které mne zajímají, 

stejně jako informace, k čemu data slouží. Absolventi byli ubezpečeni, že jejich 

data budou naprosto anonymizována, nahrané rozhovory jsou uloženy pod 

heslem a přepisy rozhovorů jsou také striktně anonymizovány. S některými 

respondenty jsem rozhovory dělala přes aplikace umožňující videohovor, a to 

opět vzhledem k současné situaci. Sběr dat probíhal v období od 15.2. do 

30.4.2020. Délka každého rozhovoru byla přibližně 20 minut.  

Rozhovory s respondenty jsem začínala představením a podrobným 

vysvětlením čeho se moje bakalářská práce týká a získáním slovního 

informovaného souhlasu s anonymním zveřejněním získaných odpovědí.  
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Poté jsem začala respondentům pokládat otázky a zaznamenávala jejich 

odpovědi písemně či na diktafon. Nejdůležitější pro mě bylo zjistit, jaký rok 

respondenti absolvovali a jaké pro ně bylo shánění práce, také samozřejmě jejich 

současná situace, zda jsou spokojeni či stále čekají na své pracovní pozice. Mimo 

jiné jsem se také zaměřila na otázky typu spokojenosti s výukou na fakultě FBMI. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Prezentace rozhovorů 

Rozhovor s respondentem č. 1 

První respondent absolvoval roku 2019. Již od mala si přál jezdit na ZZS a naše 

fakulta podle jeho názoru byla dobrý krok k jeho vysněnému povolání. Ještě 

během studia pracoval jako ošetřovatel v nemocnici, kde po absolvování 

nastoupil jako zdravotnický záchranář a pracuje tam dodnes. Domnívá se, že 

fakulta mu dala velmi dobrý teoretický základ, ale většinu praktických 

dovedností se musel naučit až na svém pracovišti. Pro vstup do svého profesního 

života si z fakulty odnesl empatii a trpělivost. Je zcela přesvědčen, že by fakultu 

zpětně absolvoval znovu, dle jeho názoru není na fakultě potřeba nic měnit.  

Rozhovor s respondentem č.2 

Druhý respondent je též absolventem z roku 2019. Jedná se o ženu, která si 

vybrala tuto fakultu především, protože nebyla přijata na medicínu, ale jak sama 

říká již v prvním ročníku si uvědomila, že by neměnila. Velmi se jí líbila urgentní 

medicína, adrenalin, rychlé akce, a především záchrana lidského života. Během 

studia se dozvěděla, že po absolvování bude muset jít na roční praxi 

k intenzivnímu lůžku, což se jí moc nelíbilo, práce na ARO a JIP jí moc 

nenaplňovala. V současné době se naprosto nepohybuje ve svém oboru, ale 

pracuje jinde, jako monitor v klinickém hodnocení. Jako důvod změny profese 

uvedla: „platové ohodnocení, a především 8 h pracovní doba, a protože jsem aktivní 

člověk s mnoha koníčky a v neposlední řadě s manželem, rozhodla jsem se, že pevná 

pracovní 8h doba a volné víkendy jsou pro mě momentálně přednější.“  

Je přesvědčena, že škola jí naučila pouhých 10 % z toho, co reálná praxe ve 

skutečnosti je. Do profesního života si ze školy přinesla, že si nesmí ze všeho 
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dělat hlavu. Zpětně se domnívá, že by fakultu neabsolvovala znovu, a to 

především kvůli povinnému roku na odděleních JIP a ARO, které se dle jejího 

názoru neshodují s praxí na ZZS a UP, ale jak zmínila na UP chce většina 

absolventů a nemůže být místo pro všechny. Domnívá se, že pro budoucí 

záchranáře by bylo dobré více praxe na ZZS místo praxí na standardních 

odděleních a odděleních LDN. 

Rozhovor s respondentem č.3 

Třetí respondentka absolvovala v roce 2015. Pro ni byla vysněná práce na ZZS. 

Od roku 2015 měla pouze jednu pracovní pozici, a to na resuscitačním oddělení, 

kde působí dodnes. Jako úvodní problém při nástupu vnímá, že bylo potřeba se 

naučit vše, co se na fakultě nenaučila, jako bylo ovládání přístrojů včetně dialýzy, 

pochopení vztahů mezi různými úkony, administrativu a v neposlední řadě 

předvídání následků. Uvádí, že fakulta jí naučila 50 % všeho, co potřebuje pro 

své povolání a druhých 50 % jí naučilo až její současné zaměstnání. A to 

především, protože každé pracoviště má svá specifika, a to na fakultě nelze 

naučit. Říká, že fakulta jí do profesního života přinesla především teoretické 

znalosti. Respondentka je přesvědčena, že by fakultu absolvovala znovu, a to 

hlavně proto, že dělá práci, kterou miluje.   

Rozhovor s respondentem č.4 

Respondentka je absolventkou roku 2018. Na fakultu nastoupila, protože 

nevěděla, jakou profesi by chtěla dělat, ale na střední škole jí bavil tělocvik 

společně s biologií. Říká, že studium jí velmi na práci zdravotnického záchranáře 

nalákalo, ale říká, že jí naopak velmi odradilo prostřední nemocnic, a to zejména 

v kolektivu sester, kde se necítila zrovna příjemně. V současné době nepracuje ve 

svém oboru, ale jako outdoorový průvodce v létě a lyžařský instruktor v zimě. Je 

si vědoma toho, že pokud nenastoupí do zdravotnictví, co nejdříve, tak vše 
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zapomene, ale jak sama říká: „Na motivaci mi nepřidávají ani kamarádi spolužáci, 

kteří do nemocnice po škole nastoupili, ale do teď tam vydržel jen jeden. Ostatních cca 

šest do měsíce dvou rychle uteklo a teď jsou o dost spokojenější.“  

Praxi zatím žádnou nemá, takže ani nemůže říct, co jí škola přinesla, ale ví, že 

by již fakultu znovu neabsolvovala. Domnívá se, že fakulta by měla zlepšit 

motivaci pro budoucí absolventy, myslí, že vysoká škola se studuje dobrovolně 

a mělo by studenty bavit do školy chodit. 

Rozhovor s respondentem č.5 

Respondentka je absolventkou roku 2014. Na fakultu se přihlásila, protože si 

přála jezdit se záchrankou a byl jí velmi blízký pohyb, kterého je na fakultě 

dostatek. Jednou překážkou byl nesplnitelný sen, a to v tom, že si respondentka 

přála létat s helikoptérou, kdy jí bylo vysvětleno, že pro ženu je to naprosto 

nereálné. Ihned po absolvování nastoupila na ZZS, bohužel tuto pracovní pozici 

musela po již třech měsících opustit, kdy pro ni bylo těžké, že na fakultě se 

naučila něco, ale v praxi to po ní vyžadovali jinak a také nevhodné chování 

starších, zkušenějších kolegů k ní, jakožto k čerstvému, nezkušenému 

absolventovi. Poté nastoupila do fakultní nemocnice v Praze, kde strávila 4 roky, 

vnímá, že jí tato profese mnoho naučila a chování personálu bylo vůči ní skvělé, 

vše jí bylo vysvětleno a prakticky ukázáno, takže nedocházelo k žádným 

problémům. V roce 2018 odešla z osobních důvodů do Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové, kde měla dojem, že jí kolektiv nevěřil a nepouštěl k mnoha 

úkonům i přes její pracovní zkušenosti z Prahy. Říká, že práce tam byla krásná a 

dostala se k zajímavým případům, pracovní pozici opustila kvůli těhotenství.  

Fakulta jí do života přinesla mnoho znalostí a dovedností. Říká, že fakultu by 

zpětně absolvovala znovu. A myslí si, že by pro budoucí absolventy bylo 

přínosné, zrušit některé předměty a nahradit je praxemi. 
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Rozhovor s respondentem č. 6  

Absolventka roku 2015. Respondentka se dostala na fakultu díky studijnímu 

průměru ze střední školy, protože neměla ponětí, co by v životě chtěla dělat za 

profesi. Nejdříve si myslela, že po prvním ročníku studia půjde na jinou 

univerzitu, ale nakonec se rozhodla zůstat. Během praxí na ZZS si však 

uvědomila, že profese zdravotnického záchranáře na ZZS není dobrá volba, 

protože se jí nedělalo dobře v sanitním voze, kdy měla psát dokumentaci anebo 

pečovat o pacienta. Po absolvování tedy nastoupila na kardiochirurgickou JIP. 

Říká, že začátky pro ni nebyly snadné, sestry jí nepouštěly ke spoustě úkonů, 

protože je neuměla, takže dělala pouze jednoduché dílčí úkoly. Avšak, když pro 

ni toto bylo těžké, vždy se pak snažila studentům předat co nejvíce znalostí a 

zkušeností, aby se v budoucnu necítili jako ona ve svém prvním zaměstnání. Po 

nějaké době, kdy bylo zdravotnického personálu čím dál tím méně a sloužila 

během jednoho týdne i 6 dvanáctihodinových směn, tak v té době ji práce velmi 

vyčerpávala. Poté se jí naskytla možnost nastoupit do jiné fakultní nemocnice 

v oboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Tudíž po čtyřech letech 

se rozhodla opustit své pracoviště na JIP a nastoupila do této fakultní nemocnice, 

kde v současné době pracuje již 10 měsíců. Svou práci hodnotí takto: „Je to 

dokonalé. Pod výše zmíněným odborem se nachází Kodérské centrum. Každá kodérka má 

na starost několik klinik a kontroluje, jak předkládáme jednotlivé pacienty pojišťovnám. 

Všichni mi říkali, že se mi bude stýskat po kontaktu s pacienty, ale ne. Teď jen čtu o tom, 

co se děje na odděleních a jsem ráda, že u toho nejsem. Je to smutné, ale zbožňuji naprosto 

rutinní práci v kanceláři. Taky zbožňuji čtyřicetihodinový pracovní týden, volná 

odpoledne, volné večery, volné víkendy. Je to boží.“  

Říká, že kdyby se zpětně mohla rozhodnout, tak by na fakultu nenastoupila, 

nestudovala by nic, co má něco společného se zdravotnictvím. Domnívá se, že 

pro budoucí absolventy by bylo dobré sjednotit systém požadavků. Setkávala se 
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se situacemi, kdy jeden vyučující chtěl po studentech něco a ve stejné věci jiný 

vyučující, chtěl zase něco jiného. Říká, že student by se měl učit, to, jak to má 

v praxi být a ne to, co chce vyučující slyšet.  

Rozhovor s respondentem č.7 

Absolvent roku 2019. Původně si přál studovat lékařskou fakultu, ale později 

byl rád, že se nedostal a během studia se zamiloval do profese zdravotnického 

záchranáře. Od absolvování pracuje na urgentním příjmu, říká, že začátky pro 

něj byly těžké především, díky kolektivu. Tvrdí, že teoretické znalosti z fakulty 

pro něj byly velmi přínosné a to hlavně, protože věděl, co a z jakého důvodu se 

děje. Do profesního života mu fakulta přinesla, že nemá brát věci moc vážně a 

umět si ze všeho dělat legraci.  

Na otázku, co by fakulta mohla zlepšit pro budoucí absolventy odpověděl 

takto: „Snažit se budoucím záchranářům sjednotit podávané informace. Pořád jsme 

slyšeli v podstatě to samé dokola. Do toho spoustu a spoustu zbytečné teorie. Chtěl bych 

víc reality. Jak vypadá při příjezdu, co s ním na místě, jak ho budu vyšetřovat, a tak dále. 

Bylo to většinou takové obecné povídání.“  

Rozhovor s respondentem č.8 

Absolventka roku 2014. Původně chtěla studovat medicínu, kam se nedostala 

a přihlásila se na obor zdravotnický záchranář, který ji bavil. Během praxe si však 

uvědomila, že práce zdravotnického záchranáře by jí sice bavila, ale, že úplné 

životní naplnění najde u Policie ČR, kam zamířila po dostudování. Při přijímacím 

řízení k policii pro ni však bylo studium ZZ velmi přínosné. Sama hodnotí své 

studium za velmi pozitivní, protože často se stane, že jakožto policie jsou na 

místě první a musí poskytnout první pomoc do příjezdu ZZS a případně jim i 

nadále pomáhat.  
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Na otázku, zda by absolvovala fakultu znovu, odpověděla: „Ano, studium bylo 

sice náročné, ale myslím, že odpovídající profesi, kdy zodpovídáte za lidské životy.“  

Říká, že pro budoucí absolventy by změnila některé vyučující, více lidi 

z praxe, ze současné praxe.  

Rozhovor s respondentem č.9 

Absolvent roku 2015. Na fakultu se přihlásil, protože si vždy přál pracovat na 

ZZS. Jeho první zaměstnání se velmi lišilo od původních předpokladů, a to 

zejména, protože šel pracovat k intenzivnímu lůžku, což si nikdy nepřál. Nebyl 

pro něj problém sehnat si místo ve ZZ, ale větší problém je při shánění místa na 

ZZS. V prvním zaměstnání, které bylo v IKEMU byl největší problém 

s kolektivem, který mladé absolventy nepřijal mezi sebe. Proto ve svém prvním 

zaměstnání skončil a šel pracovat na urgentní příjem, kde je dodnes a také 

pracuje na částečný úvazek na ZZS. A stále čeká, kdy se pro něj na ZZS uvolní 

plný úvazek. 80 % ho prý naučila až praxe, zbylých 20 % přikládá zásluhy 

především předmětům jako je UM, ARIP a farmakologie. Myslí si, že pro 

začínající záchranáře je nejdůležitější, aby jim vyučující předávali své zkušenosti 

z terénu. Je si jist, že by fakultu bez váhání absolvoval znovu. Pro budoucí 

záchranáře by ubral předměty, které nejsou pro obor ZZ stěžejní, a naopak by 

přidal hodiny u předmětů, které jsou pro praxi ZZ velmi důležité.  

Rozhovor s respondentem č.10 

Absolvent roku 2019. Vždy si přál pracovat na ZZS a být „hrdinou.“ Během 

studia zjistil, že bude muset strávit rok u intenzivního lůžka a na praxi poté zjistil, 

že ho vlastně baví. Proto chtěl uplatnit svou profesi na oddělení ARO, ale bohužel 

nenašel místo, a tak nastoupil na UP. Po absolvování se rozhodl pokračovat na 

magisterské studium, což mu hledání práce ztížilo, ale nakonec našel uplatnění 
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na již zmiňovaném UP na úvazek 0,6, kde pracuje stále. Je rád za všechny 

poznatky z fakulty, díky nim totiž zvládá svou práci naprosto obstojně a myslí 

si, že bez kvalitních teoretických i praktických znalostí by to rozhodně nešlo. 

Důležité, co si kromě vědomostí přinesl do profesního života, je pokora, kterou 

získal díky přísnému přístupu některých vyučujících. Je přesvědčen, že by 

fakultu absolvoval zpětně znovu.  

Na otázku, co by změnil pro budoucí absolventy odpověděl následovně: 

„Myslím si, že FBMI má obrovský potenciál v kvalitním a novém vybavení. Má k 

dispozici dvě vozidla, nový Corpuls a Zoll, figurínu, která umí simulovat všechny možné 

stavy. Bylo by super, kdyby se tyto věci více využívaly při praktické výuce.“ 

Rozhovor s respondentem č.11 

Absolventka roku 2019. Na obor ZZ se přihlásila, protože se bála, že vzhledem 

ke studijnímu průměru ze střední by lékařskou fakultu nezvládla a obor jí bavil, 

až na několik předmětů. Již rok před absolvováním začala pracovat jako 

ošetřovatel na UP, hned po absolvování si zažádala o místo ZZ na stejném 

oddělní, které dostala na 0,5 úvazku. A protože se rozhodla studovat inženýrské 

studium, zkrácený úvazek ji naprosto vyhovoval. Kvůli novému vedení, se 

kterým měla neshody, se po pěti měsících rozhodla ukončit svůj pracovní poměr 

na tomto oddělení. Říká, že bylo důležitě, že jí škola dala veškeré teoretické 

základy, ale stále platí, že praxe člověka naučí nejvíc. Také soudí, že velká 

hodinová dotace praxí je velmi přínosná pro všechny absolventy a odráží se na 

jejím profesním životě. Fakultu by absolvovala znovu, ale myslí, že pro budoucí 

absolventy je důležité změnit toto: „Dle mého názoru by se mělo více zohlednit, co 

student opravdu využije v profesním životě a zaměřit se především na to. Některé 

předměty, anebo alespoň jejich části byly naprosto zbytečné a leckdy měly větší hodinovou 
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dotaci než stěžejní předměty. Např. UM a ARIP měly strašně malou hodinovou dotaci 

na to, jak to jsou pro záchranáře důležité předměty.“ 

Rozhovor s respondentem č.12 

Absolventka roku 2019. Ke studium zdravotnického záchranáře se dostala přes 

přednášku na střední škole, kde vyprávěli členové IZS příběhy z praxe. Natolik 

jí to zaujalo, že se rozhodla jít také studovat. Během studia celou situaci 

přehodnotila a začala jí bavit více práce na UP než na ZZS. Ve druhém ročníku 

studia dostala pracovní nabídku na urgentní příjem jako sanitář. Po absolvování 

zůstala na stejném oddělení, jen se jí změnila pracovní pozice na zdravotnického 

záchranáře. Vzhledem k tomu, že tam již měla roční praxi, znala personál i 

prostředí, byla pro ni změna pracovní pozice o dost snazší. Je přesvědčena, že 

fakulta jí dala velmi dobrý teoretický základ a když si mohla vše spojit s praxí, 

šlo to mnohem snáz. Takže využila poznatky ze školy, ale domnívá se, že jí praxe 

dala víc.  

Na otázku, co jí fakulta přinesla do profesního života odpověděla následovně: 

„Věcí, které mi přinesla škola do profesního života je určitě mnoho. Nejzásadnější je pro 

mě ale to, že jsem se naučila jednat v krizové situaci, nepanikařit a využít všechny své 

znalosti.“ 

Na druhou stranu je ráda, že už má dostudováno a znovu by si studiem projít 

nechtěla. Stejně jako jiní respondenti uvádí, že pro budoucí záchranáře by se měla 

přidat dotace na stěžejní předměty a ubrat dotace na předměty méně důležité 

pro budoucí povolání.  
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Rozhovor s respondentem č.13 

Absolventka roku 2018. Na fakultu se rozhodla jít hlavně kvůli tomu, že se jí 

líbila představa být na místě události jako první, aby mohla pomoci, co nejrychleji 

a nejlépe. Během studia se její priority změnily a zalíbila se jí práce na ZOS, kdy 

její preference je hlavně ta, že přes telefon vlastně pomůže úplně jako první. Ale 

zároveň si přála cestovat. Po absolvování odjela na Island pracovat jako osobní 

asistentka fyzicky hendikepovaným. Zde se naučila spoléhat čistě sama na sebe 

v úkonech jako je cévkování, hygiena, odsávání, polohování, odběry a mnoho 

dalších činností. Musela se něco doučit z fyzioterapie, ale jinak je přesvědčena, 

že z fakulty byla připravena dobře. Po roce se vrátila do ČR, kde zažádala o 

pracovní pozici na ZOS, kde práci okamžitě dostala. Po 3 měsících již začala 

pracovat samostatně a domnívá se, že i když během studia není ZOS věnována 

dostatečná pozornost, tak v rámci možností byla připravena dobře. Z fakulty si 

do profesního života přinesla mnoho znalostí, jako je umět se podívat na věc 

z více úhlů pohledu, což považuje ve své práci za klíčové. 

Na otázku, zda by fakultu absolvovala znovu, odpověděla následovně: „V obou 

pracích jsem byla a jsem spokojená a podle hodnocení vedení i kolegů si troufám, říct, že 

nám škola dala dobrý základ pro vykonávání této profese. Za mě stoprocentně ano.“ 

Rozhovor s respondentem č.14 

Absolventka roku 2019. Na fakultu nastoupila především proto, že se jí velmi 

líbila práce ve zdravotnictví a je velmi sportovně založená. Ve volbě svého 

vzdělávání jí ujistila až samotná praxe na ZZS. Říká, že vzhledem k velkému 

nedostatku zdravotnického personálu se pracovní pozice shání ve ZZ velmi 

snadno, sama neměla problém svou pracovní pozici sehnat. Pracuje na oddělení 

urgentního příjmu, zvolila si toto oddělení, protože tam již absolvovala praxe 

během studia, takže znala chod oddělení i personál. Podle jejího názoru pro její 
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život byla fakulta velmi přínosná, bez všech vědomostí a znalostí by ve 

zdravotnictví nemohla pracovat. Fakultu by jistě absolvovala znova a jen by 

poupravila více hodin praxí, domnívá se, že jí během studia dala praxe mnohem 

více než přednáška. 

Rozhovor s respondentem č.15 

Absolventka roku 2019. Vždy si přála pracovat na dětských oddělení, jako je 

UP, ARO nebo onkologie. První rok na fakultě brala pouze jako průpravu ke 

studiu na lékařské fakultě. Během studia si však uvědomila, že jí studium baví a 

je dost vytížená na to, aby se ještě učila na přijímací zkoušky na medicínu. Velmi 

jí zaskočila změna, která přišla v půlce prvního ročníku, kdy přišel povinný rok 

u lůžka po absolvování, s čímž nepočítala, když na fakultu nastupovala. Po 

absolvování nastoupila na kardiochirurgii pro dospělé, protože dětské ARO 

mělo plný stav. Také nastoupila na částečný úvazek na ZOS a postupem času 

přešla na ZZS do vozu RLP. Domnívá se, že jakožto záchranáři jsme dost zaostalí 

v ohledu lůžkové péče. Domnívá se, že práce v zdravotnických zařízeních je pro 

ZZ naprostý nesmysl, kdy pro sestru v nemocnici je důležitá péče o rány a 

dekubity, pro záchranáře v terénu je naprosto nepodstatná. Jediné, co uznává 

jako smyslné je roční praxe na UP, která je nejblíže podobná profesi na ZZS.  

Jedna z jejích odpovědí, nutí k zamyšlení nad tím, zda opravdu není možné, 

že nám je roční praxe neužitečná: „Asi bych řekla, že umíme hodně EKG křivky, léky 

a tu anesteziologickou péči, v čemž dost excelujeme na rozdíl od sester. Určitě je výhoda, 

že máme některé kompetence a umíme ty věci dělat, zajištění DC, ale bohužel rozhodně v 

nemocnici nevyužijeme a za ten zbytečný rok dost možná zapomeneme. A co se týče 

dispečinku-máme velký problém, že jsme vůbec neřešili ZOS ve škole.“ 

Jako velký přínos ze školy vnímá spousty přátel, na které se může obrátit jak 

v soukromém, tak profesním životě. Také nezapomněla zmínit teoretické 
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poznatky, ale i tak se domnívá, že praxe je stěžejní. Pravděpodobně by fakultu 

absolvovala znovu. Jako zlepšení pro budoucí záchranáře vidí zrušení 

povinného roku u lůžka po absolvování a také dát studentům více praxe na ZOS. 

Rozhovor s respondentem č.16 

Absolventka roku 2019. Na fakultu se dostala jen díky tomu, že se nedostala 

na lékařskou fakultu a hledala, jaké obory vyhlašují druhé kolo a týkají se 

zdravotnictví. Na medicínu se snažila dostat i během studia ZZ, ale nedostala se, 

tak zůstala na tomto oboru. Po absolvování bylo pro ni velmi snadné sehnat 

pracovní pozici. Začala pracovat na koronární JIP, kde je dodnes, vše se učila až 

v praxi. Domnívá se, že jí fakulta naprosto nic nenaučila.  

Na otázku, co jí škola přinesla do profesního života odpověděla takto: „Asi jen 

ten titul, tedy, že to můžu dělat, jinak nic, ale nevím, jestli je to školou nebo mnou.“ 

Fakultu by znovu neabsolvovala, ani by jí nadále nikomu nedoporučila, 

jediné, co na fakultě vnímala jako pozitivum jsou spolužáci. Dle jejího názoru je 

obor naprosto nedomyšlený, nepřipravený, není dostatek vyučujících a praxe 

jsou neřízené, celé to vnímá jako ztrátu času. Na fakultě by zlepšila praxe, náplň 

předmětů, přála by si, aby výuka měla řád a svá pravidla.  

Rozhovor s respondentem č.17 

Absolventka roku 2018. Jako již několik respondentů i ona chtěla studovat 

nejdříve medicínu. A rozhodla se po neúspěšných přijímačkách podat přihlášku 

na obor ZZ, protože se pro ni jevil jako příbuzný. Ani po prvním ročníku se 

nedostala na medicínu, a tak se rozhodla, že se pokusí dostudovat 

zdravotnického záchranáře. Po absolvování praxí si však uvědomila, že oddělení 

JIP, ARO, UP a ani ZZS nebude nic pro ni. 
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Po absolvování šla studovat všeobecnou sestru na vyšší odbornou školu, kde 

stačil jen jeden ročník studia.   

Při shánění pracovní pozice byl jeden z požadavků pouze ranní směny, tudíž 

jen osmihodinové. Nakonec přijala nabídku na dětských operačních sálech, jako 

instrumentářka. Říká, že vůbec nikomu nevadilo, že neměla žádnou praxi 

v tomto oboru. Ale začátek pro ni byl i tak velmi náročný, protože se musela 

naučit naprosto vše, na praxi za studia na sálech jen koukala. Práce ji velmi začala 

bavit a prý díky dobrému kolektivu se rozhodla absolvovat i nechtěné 

24hodinové směny.  

Vnímá, že spousty poznatků ze školy využije i během své profese na 

operačních sálech. Jako přínos z fakulty vnímá umění být trpělivá a za každé 

situace jednat slušně.  

Fakultu by již znovu neabsolvovala, nechtěla by totiž absolvovat již nikdy 

žádnou školu. Ale jinak svého studia na fakultě vůbec nelituje a studium hodnotí 

velmi kladně.  

Domnívá se, že pro budoucí absolventy by nemusel být kladen takový důraz 

na předměty, které nejsou pro ZZ úplně přínosné. A v neposlední řadě zmínila, 

že by bylo potřeba studenty motivovat ze strany vyučujících. Jinak fakultu 

hodnotila velmi kladně, dobré vybavení a přístup některých vyučujících byl 

hodnocen velmi kladně.  

Rozhovor s respondentem č.18 

Absolvent roku 2018. Ke studiu se přihlásil, protože chtěl pracovat u ZZS a 

úplně původně u Horské služby, ale to se během studia změnilo, protože zjistil, 

že pro horskou službu jsou naprosto jiné kariérní předpoklady.  
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Již během školy pracoval na chirurgicko-traumatologické ambulanci ve 

fakultní nemocnici. Po absolvování se jen změnila pracovní pozice. Na této 

ambulanci byl další půl rok po svém absolvování.  

Povinný rok u lůžka vnímal jako znepříjemnění nástupu k ZZS, a protože jich 

nechtěl pracovat v nemocnici nebo jiné zdravotnickém zařízení rozhodl se 

nastoupit na ZOS, vnímal to jako velký skok, protože jeho práce byla naprosto 

odlišná od toho na co se 3 roky během studia připravoval. Po 3 měsících začal 

pracovat již samostatně. Nejtěžší na této práci vnímá naučení se veškeré části 

Prahy, mosty, velké silnice a další zeměpisné údaje.  

Domnívá se, že poznatky, které mu dala škola, netvoří ani 50 % toho, co ve své 

profesi využije. Ale i přesto by fakultu zpětně absolvoval znovu, domnívá se, že 

se jedná o kvalitní fakultu, kde se člověk naučí vše, co potřebuje.  

A na fakultě by změnil následovné: „Určitě systém hodnocení zápočtů. Vyměnit 

nějaké vyučující, kteří studentům nepředávají to, co by měli. Dále si myslím, že by se 

mělo daleko více studenty připravovat i na variantu, že budou jednou pracovat na ZOS. 

To je za mě asi největší problém, ale nejsem si jistý, jak moc může fakulta ovlivnit.“ 

Rozhovor s respondentem č.19 

Absolvent roku 2019. Studovat zdravotnického záchranáře šel především 

protože chtěl pomáhat lidem. Pohybuje se naprosto mimo obor, a to především 

kvůli komplikovanosti a finanční náročnosti, kdyby chtěl pracovat jako 

zdravotnický záchranář. Také malou chvíli pracoval na LDN, ale po třech 

měsících odešel, protože ho demotivovalo, že se snažil dělat vše správně a jak se 

má, ale bylo nemožné přesvědčit o tom i ostatní sestry. Fakultu by absolvoval 

znovu a pozměnil by vzdělávací systém, který by se měl sjednotit a vyučující by 

měli požadovat všichni stejné odpovědi, na stejné otázky. 
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Rozhovor s respondentem č.20 

Absolvent roku 2019, původně studoval medicínu, která ho však nebavila, tak 

se rozhodl jít studovat ZZ. Po absolvování nastoupil na Iktové centrum a 

neurologickou JIP. Ze začátku neměl žádný problém s péčí o pacienty, ani 

chodem oddělení, ale vůbec neuměl administrativu oddělení. Domnívá se, že ze 

školy využil 50 % poznatků a druhých 50 % získal až během praxe ve 

zdravotnickém zařízení. Fakulta mu toho do života přinesla mnoho a rád by se 

vrátil na dálkové studium Mgr. V současné době se, ale snaží dostudovat kurz 

superzáchranáře, aby došlo k rozšíření kompetencí.  

Fakultu by zpětně absolvoval znovu a nic by ani neměnil, jen by nechal 

studenty více nahlídnout do administrativy, kterou všichni budou potřebovat ve 

svých zaměstnáních.  

Rozhovor s respondentem č.21 

Absolvent roku 2019, původně chtěl na medicínu, ale nedostal se tam, tak 

nastoupil na ČVUT FBMI. Po absolvování měl zdravotní komplikace a ještě 

studoval, tudíž nikam nenastoupil a teprve teď bude nastupovat jako řidič 

převozové sanity. Se studiem na fakultě byl spokojen, nic by neměnil a fakultu 

by absolvoval znovu.  

Na otázku, zda se změnila jeho motivace během studia fakulty odpověděl 

takto: „Myslel jsem si, že klidně budu pracovat na ARU i na JIP, ale praxe mi to dost 

otrávily. Takže teď jen UP a ZZS.“ 
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Rozhovor s respondentem č.22 

Absolvent roku 2019, původně se hlásil na pilota a na medicínu, kam se 

nedostal, takže se rozhodl jít na obor ZZ v Kladně. Během studia si však 

uvědomil, že si chce medicínu po absolvování dodělat a opravdu po absolvování 

na medicínu nastoupil. V současné době je zaměstnán brigádně na infekčním 

oddělení. Vnímá, že průprava z fakulty mu dala dobrý základ pro studium na 

medicíně. Na fakultě by přidal jen více odborných vyučujících a více praxe. 

Rozhovor s respondentem č.23 

Absolventka roku 2018, již od mala si přála být ZZ, pro ni tedy volba studia 

byla jasná. Během studia pochopila, že ne vše, co se učí, následně je i realitou, ale 

přesto věděla, že tuto profesi chce v budoucnu dělat. Okamžitě po absolvování 

nastoupila na urgentní příjem, kde pracuje dodnes. Se svou profesí je naprosto 

spokojená a práce jí moc baví. Domnívá se, že škola jí dala dobrý teoretický 

základ, ale praktické činnosti a dokumentaci se musela naučit až na svém 

pracovišti. Fakultu by absolvovala znovu. Dle jejího názoru by se měly ubrat 

předměty, které záchranář nevyužije v praxi a dát do popředí předměty, které 

jsou pro ZZ stěžejní.  

Rozhovor s respondentem č.24 

Absolvent roku 2013. Na fakultu nastoupil, protože se nedostal na medicínu. 

Vnímal, že má dvě varianty a to buď, že zkusí medicínu další rok anebo, že 

zůstane na fakultě. A protože se mu studium zalíbilo, dokončil fakultu. Po 

absolvování nastoupil na oddělení JIP. Později se rozhodl dostudovat inženýrské 

studium a následně nastoupil do školství, kdy ho tato práce naplňuje a baví 

dodnes. Je přesvědčen, že mu škola dala hodně teoretických znalostí do praxe. 

Fakultu by absolvoval znovu a domnívá se, že by bylo potřeba přidat více 
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praktické výuky, ale je si vědom, že to se již od jeho absolvování změnilo a také 

si myslí, že by měli studenty vyučovat lidé z praxe, nikoliv jen teoretici.  

Rozhovor s respondentem č. 25 

Absolvent roku 2014. Na fakultu nastoupil, protože si vždy přál pracovat ve 

zdravotnictví a toto se mu zdálo jako dobrá volba. Po absolvování nastoupil na 

urgentní příjem, kde byl opravdu nešťastný, protože ho starší kolegové nepřijali 

mezi sebe a nikdo mu s ničím nepomohl. Po třech měsících toto místo opustil a 

šel pracovat na neurochirurgii, kde se ho ujala kolegyně a se vším mu pomohla, 

na tomto pracovišti zůstal tři roky. Poté kvůli stěhování opustil svou pozici a 

nastoupil na standardní oddělení kardiologie, kde působí dodnes. Domnívá se, 

že škola ho naučila pouhých 30 % a zbytek se musel naučit až v praxi.  

Na otázku, co by změnil na fakultě odpověděl takto: „Vím, že se toho mnoho 

zlepšilo, za nás vůbec nebyly materiály, neměli jsme žádné přístroje atd. Nefungoval 

žádný systém, vše šlo za chodu, učili nás lidé, kteří se zdravotnictvím neměli nic 

společného. A učí tam lidé, kteří tam nemají co dělat, alespoň podle mě.“ 

Rozhovor s respondentem č.26 

Absolventka roku 2014. Na fakultu nastoupila, protože chtěla studovat 

medicínský obor a viděla sebe samu na ZZS. Během studia měla pocit, že jí 

studium a vyučující demotivují. Po absolvování nemohla najít práci v oboru, 

tudíž působila 5 měsíců v kavárně. Po 5 měsících se úspěšně dostala na UP, kde 

pracuje dodnes a práce jí naplňuje. Domnívá se, že jí škola do života přinesla, že 

se vždy musí spolehnout sama na sebe. Pro budoucí absolventy by změnila, více 

hodin praxí a zařídit kvalitnější praxe a lépe upravit rozvrh. Mimo jiné se 

domnívá, že by se vyučující měli sjednotit, co po studentech vyžadují. 
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Rozhovor s respondentem č.27 

Absolvent roku 2015. Původně si přál jít k hasičům, ale chtěl mít 

vysokoškolské vzdělání a ZZ mu přišlo velmi příbuzné. Během studia svůj postoj 

přehodnotil a rozhodl se být ZZ a ne hasičem. Po absolvování nastoupil na 

urgentní příjem, kde pracuje dodnes a je spokojený. V současné době nechce 

nastoupit na ZZS, protože má dojem, že ZZS je zneužívaná jako taxislužba. 

Domnívá se, že fakulta mu dala velmi dobrý teoretický základ, ale většinu 

praktických věcí se musel naučit až během praxe. ZZ by šel studovat znovu, ale 

nikoliv na fakultu v Kladně. Domnívá se, že by pro budoucí absolventy bylo 

třeba nasmlouvat pracoviště, kde se studentům dostane potřebná pozornost, více 

hodin praxí a mimo to by změnil přístup ke studentům. 

Rozhovor s respondentem č.28 

Absolvent roku 2016, ke studiu se přihlásil, protože chtěl pracovat u horské 

záchranné služby, ale během studia si uvědomil, že horská služba není nic pro 

něj a že chce pracovat na ZZS. Ihned po studium nastoupil na ZZS, po třech 

měsících však tuto pozici opustil a nastoupil na dětské ARO, poté pracoval na 

urologické JIP, následovně na UP a teď v současné době pracuje na ZZS, kde je 

naprosto spokojený. Domnívá se, že velký přínosem pro jeho profesní život byly 

soutěže, kterých se mohl účastnit díky studiu ZZ. Zpětně by fakultu znovu 

neabsolvoval, raději by šel na medicínu. Domnívá se, že pro budoucí absolventy 

by bylo přínosné dát více praxe na školících střediscích ZZS. 

Rozhovor s respondentem č.29 

Absolvent roku 2018, ke studiu se přihlásil, protože si přál pracovat na ZZS. 

Po absolvování z legislativních důvodů nastoupil na UP, ale v příštím roce má 

v plánu nástup na ZZS. 
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Když jsem žádala, aby popsal svůj příběh po absolvování, odpověděl 

následovně: „Vzali mě ihned po absolvování na urgentní příjem, prvotní pracovní 

neúspěchy plynoucí z neznalosti práce byly nasnadě, nyní je pro mě každým pracovním 

úspěchem spokojený pacient po maximální možné péči, kterou mu ze své pozice mohu 

nabídnout.“ 

Domnívá se, že škola mu dala velmi dobrý teoretický základ, ale praktické 

činnosti se učil až během praxe. Fakultu by znovu neabsolvoval. Pro budoucí 

absolventy by přidal kvalitní vyučující a více praktických hodin. 

Rozhovor s respondentem č.30 

Absolvent roku 2018, vždy si přál pracovat na ZZS, a to ho přimělo vystudovat 

obor ZZ. Po absolvování nastoupil k intenzivnímu lůžku, kde je dodnes, avšak 

říká, že je to zajímavý pohled na následnou péči, ale že z urgentní medicíny se se 

spoustou věcí nepotkal. V současné době se mu nedaří sehnat pracovní pozici na 

ZZS a říká, že pokud brzy nedostane pracovní pozici na ZZS, tak ve zdravotnictví 

skončí úplně. Domnívá se, že fakulta mu dala velmi dobré základy znalostí a 

obor by absolvoval znovu. Jediné, co by na fakultě změnil je jen více praxe. 

Důvodem proč si to myslí je jeho motto, které zní: „Řekni mi, a já zapomenu. Ukaž 

mi, a já si zapamatuji. Nech mě to dělat, a já pochopím.“ 

Rozhovor s respondentem č.31 

Absolvent roku 2015. Přihlásil se ke studiu, protože chtěl pomáhat lidem a 

pracovat v akčním prostředí. Po absolvování nastoupil na UP, kde je dodnes, přál 

si nastoupit na ZZS, ale protože nebylo místo, tak musel nastoupit na UP a již 

čtyři roky čeká na své místo na ZZS. Domnívá se, že ho většinu věcí naučila až 

praxe. Do profesního života si přinesl empatický přístup k pacientovi.  
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Zpětně by fakultu znovu neabsolvoval a pro budoucí absolventy si myslí, že 

by bylo důležité, aby byla lepší a rychlejší komunikace ze strany vyučujících a 

sjednocení vyučujících.  

Rozhovor s respondentem č.32 

Absolventka roku 2016, na fakultu šla, protože si vždy přála pracovat ve 

zdravotnictví. Po absolvování ihned nastoupila na ZOS, po roce a půl se stala 

vedoucí směny a pracuje na této pozici dodnes, se svou prací je spokojená. 

Domnívá se, že škola jí dala do praxe opravdu velmi dobré základy. Fakultu by 

absolvovala znovu, jen by přidala více praxe. 

 Rozhovor s respondentem č. 33 

Absolventka roku 2016. Na ZZ nastoupila, protože se jí povedlo úspěšně složit 

přijímačky a řekla si, že to na rok zkusí a buď zůstane anebo po roce půjde na 

jiný obor, na který se dostane na průměr. Po absolvování šla na navazující 

studium, kde je stále. Domnívá se, že jí nejvíce naučila školní praxe, ale pak se 

každý pracovník na jednotlivých pracovištích musí adaptovat sám. Škola jí 

naučila, že život není spravedlivý a že se vždy setkáme s někým, kdo si vylévá 

své komplexy na studentech nebo služebně mladším kolegovi, bez ohledu na 

znalosti, které daný člověk má. Fakultu by absolvovala znovu, ale myslí, že by 

pro budoucí absolventy bylo třeba změnit, aby byl větší profesionální přístup ze 

strany vyučujících a více odborníků, kteří chtějí studenty něco naučit.  

Rozhovor s respondentem č.34 

Absolventka roku 2016. Ke studiu se přihlásila, protože milovala Medicopter 

117, během studia však pochopila, že realita je jiná. Po absolvování nastoupila na 

ZZS, kde působí dodnes a je spokojená. Říká, že znalosti a základy jí přinesla 
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škola a praxe to jen vytříbila a doplnila. Fakultu by dnes zpětně absolvovala 

znovu. Pro budoucí absolventy si myslí, že by bylo třeba přidat na praktických 

dovednostech a sjednotit učivo pro studenty, aby každý vyučující u stejného 

tématu požadoval stejné odpovědi.  

Rozhovor s respondentem č.35 

Absolventka roku 2016, přála si pracovat na ZZS, a proto se ke studiu 

přihlásila. Již během školy nastoupila na urgentní příjem jako sanitář a ihned po 

státnicích zůstala na stejném oddělení, ale jako zdravotnický záchranář. 

Domnívá se, že příprava z fakulty byla dostačující a dobrá pro její profesi. 

Fakultu by zpětně neabsolvovala a pro budoucí absolventy by změnila 

následující: „Méně byrokracie, příznivější hodiny, fakt to musí jít jinak než každý den 

8:00-20:00 ve škole, zázemí - v areálu dostupná knihovna, obědy, dostatek míst ve 

studovně, učitelé - někteří byli podle mého neskromného názoru nekompetentní, někteří 

velmi kompetentní, ale vytížení a hodiny nebyly připravené, praktická výuka by snesla 

vylepšení - víc času, menší skupinky.“ 
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5.2 Interpretace výsledků 

1. Jaký rok jste absolvoval/a? 

Cílem této otázky bylo zjistit jaký rok respondenti absolvovali, tudíž kolik let 

se pohybují na trhu práce.  

 

Obrázek 1 Graf vyjádření roku absolvování respondentů 

Jak znázorňuje graf, nejvíce respondentů se povedlo získat z roku 2019, 

s dřívějším absolvováním je respondentů postupně méně a méně. 
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2. Za jakým účel jste se ke studiu přihlásil/a? Jaká byla Vaše původní 

motivace? Kde jste si přál/a pracovat? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, proč se absolventi rozhodli studovat 

zdravotnického záchranáře, jakou měli motivaci ke studiu. Odpovědi byly velmi 

různé, někteří si přáli odmala studovat tento obor, také chtěli pomáhat lidem, 

také se hodně objevovaly odpovědi, že se jim nepovedly přijímací zkoušky na 

medicínu a ZZ jim přišel jako nejvhodnější alternativa, také se objevovaly 

odpovědi, že nevěděli, kam mají jít, ale chtěli mít vysokoškolské vzdělání.  

Tabulka 1 Jaká byla motivace jít studovat obor ZZ 

Jaká byla motivace jít studovat  obor ZZ? 

Přání, dětský sen 15 
Nebyl/a přijat/a na medicínu 10 

Nevěděl/a jsem co dělat 2 
Pomáhat lidem 6 

Nepřijali mě na jiný obor 2 
 

3. Změnilo se to nějak během studia?  

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli respondenti změnili během studia a po 

něm své názory, své postoje. U většiny z těch, co chtěli studovat medicínu se 

objevovaly odpovědi, že se jim obor ZZ zalíbil a rozhodli se na fakultě zůstat a 

dostudovat. Ale u většiny se jejich původní motivace během studia nezměnila.  

4. Lišilo se Vaše první zaměstnání po absolvování od původních 

předpokladů/záměrů? 

Touto otázkou jsem si přála zjistit, jestli se respondentům podařilo nastoupit 

na oddělení, které si přáli. V této otázce bylo velké spektrum odpovědí. Někteří 

ano, jiní ne. Nejvíce záporných odpovědí bylo u respondentů, kteří se během 
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studia dozvěděli o změně legislativy, že musejí nejdříve na rok k intenzivnímu 

lůžku a až následně mohou na ZZS. Jinak spousty respondentů si přáli pracovat 

na ZZS, ale nebylo pro ně místo, tak jim nezbylo nic jiného než nastoupit na jiné 

oddělení. Jiní si však přáli pracovat na odděleních UP, JIP, ARO a ti se na svá 

pracoviště dostali, takže byli spokojení.  

 

5. Můžete popsat alespoň zkráceně Váš příběh od absolvování? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak se respondentům dařilo po absolvován a 

jaká byla další profesní cesta respondentů, jestli měnili svá zaměstnání, či nikoliv, 

případně z jakých důvodů měnili respondenti svá zaměstnání. Na tuto otázku 

jsem dostala opravdu široké spektrum odpovědí, každý z respondentů má svojí 

profesní i osobní cestu. 

 

Obrázek 2Graf vyjádření uplatnění respondentů 
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Obrázek 3 Graf vyjádření uplatnění respondentů pouze v ZZ 

 

6. Využil/a jste poznatky ze školy nebo Vás vše naučila až praxe? 

Touto otázkou jsem si přála zjistit, jak studenti hodnotí to, co se na fakultě 

naučili, v poměru k tomu, co se museli naučit až v praxi. Většina respondentů se 

shodla, že fakulta jim přinesla velmi dobré teoretické základy, ale že většinu věcí 

se museli naučit až v samotné praxi. 

7. Co Vám škola přinesla do profesního života? 

Touto otázkou jsem si přála zjistit, co vše respondentům přinesla fakulta do 

profesního života a odpovědi byly velmi pestré: přes teoretické znalosti, empatii, 

přístup k pacientovi, věřit sám sobě, spoléhat se sám na sebe. Tyto odpovědi byly 

z nejpestřejších. Každý si z fakulty do svého života odnesl něco jiného, včetně 

spousty přátel. 
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8. Absolvoval/a byste fakultu znovu? 

Touto otázkou jsem si přála zjistit, zda respondenti by se dnes se vším, co ví 

vrátili znovu na fakultu a absolvovali obor zpětně znovu, či nikoliv.  

 

Obrázek 4 Graf vyjádření, kolik respondentů by prošli studiem znovu 

9. Co by fakulta mohla zlepšit pro budoucí absolventy? 

Touto otázkou jsem si přála zjistit, co by fakulta mohla změnit pro budoucí 

absolventy. Tato otázka se nedala shrnout do nějakého grafu, někteří absolventi 

by nezměnili nic, jiní zase řadu věcí, od změny systému vzdělávání, přes 

vyučující, praxi atd. Některé odpovědi byly vzájemně v rozporu a kvantitativní 

vyjádření zde není možné.  
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6 DISKUZE 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit reálný stav uplatnění ZZ, absolventů 

FBMI ČVUT v Praze, na trhu práce, což se domnívám, že se podařilo. 

V rozhovorech, které jsem dělala s absolventy jsem zjistila, na jakých pracovních 

pozicích se absolventi oboru ZZ z FBMI ČVUT v Praze nachází. Domnívala jsem 

se, že většina absolventů se přece jen bude uplatňovat na pozici ZZ na ZZS, 

ukázalo se, že tomu tak není. Drtivá většina absolventů se nachází pouze ve 

zdravotnických zařízeních, což naopak naznačovaly různé zdroje, uvedené 

v teoretické části, jako Hospodářská komora, KZ ZZS ČR, webové stránky ZZS, 

Aktualně.cz. 

První hypotézou tedy byl předpoklad, že absolventi ZZ nachází uplatnění na 

ZZS. Tato hypotéza se nepotvrdila, jak jsem již zmiňovala, většina absolventů se 

neuplatňuje právě na ZZS.  Poměrně vysoké je procento absolventů, kteří se 

uplatňují na ZZS, stejně jako procento absolventů, kteří se pohybují naprosto 

mimo svůj obor. Není tomu tak, že by absolventi nechtěli pracovat na ZZS, ale 

bohužel ZZS mají většinou dostatek personálu, takže spousta respondentů na 

svoje pracovní místo u ZZS musela čekat nebo ještě stále čeká, již několik let, jak 

uvedlo několik z respondentů a také článek z aktuálně.cz. 

Během rozhovorů se ukázalo, že velká část respondentů chtěla pracovat právě 

na ZZS a s tímto záměrem ke studiu i nastoupila. Avšak k ZZS spadá i ZOS, které 

nemá tak naplněnou pracovní kapacitu jako samostatná výjezdová stanoviště, 

avšak je pravdou, že jen malé množství respondentů chce v mladém věku 

usednout k telefonu a pracovat na ZOS. Většinou se při hlubším rozhovoru 

s respondenty, kteří právě pracují na ZOS, ukázalo, že ve většině tuto práci 

zastávají starší kolegové, kteří už mají velkou část života ve zdravotnických 

zařízeních nebo u ZZS za sebou a vyhledávají klidnější práci, než je ta v terénu.  
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I přesto se našlo několik respondentů, kteří v krátké době po absolvování 

nastoupili na operační středisko a jsou tam spokojeni.  

Druhá hypotéza zněla takto: předpokládáme, že pokud absolvent nepracuje 

na ZZS, nachází uplatnění v oblasti intenzivní akutní lůžkové péče. Což se 

potvrdilo, drtivá většina respondentů našla své uplatnění právě na odděleních 

ve zdravotnických zařízeních, a to na oddělení UP, ARO, JIP, alespoň většinou, 

někteří respondenti se nacházejí i na jiných odděleních. U některých respondentů 

se jedná o naprosté naplnění jejich očekávání a jsou spokojeni se svými 

pracovními pozicemi a práce je naplňuje. Někteří však jsou nespokojeni a čekají 

právě na své pracovní pozice u ZZS, někteří z respondentů dokonce i řekli, že 

pokud se jim v blízké době nepovede dostat pracovní pozici u ZZS, odejdou ze 

zdravotnictví úplně, což je určitě pro zdravotnictví ztráta.  

Domnívám se, a to v souladu s Drahomírem Sigmundem a dalšími lze tvrdit, 

že dochází k tomu, že legislativa je cíleně upravena, tak aby se zdravotnický 

záchranář mohl uplatnit právě jako všeobecná sestra a došlo tak k zastoupení 

chybějící profese a vyřešení problému, že všeobecných sester je velký nedostatek, 

a tudíž na odděleních je stálý nízký stav těchto odborníků. Vzhledem k tomu, že 

absolventi v dnešní době musí po absolvování na rok k intenzivnímu lůžku, dost 

často se stává, že po uplynutí tohoto roku, není pro absolventy místo u ZZS, a 

proto většinou zůstávají na těchto odděleních a tím pádem dochází k částečnému 

naplnění odborných kapacit. To potvrzuje i fakt, že jen opravu výjimečně se stalo, 

že respondenti nemohli najít své uplatnění ve zdravotnictví, drtivá většina měla 

místo ihned po absolvování.  

Problémem zůstává, jak řada respondentů uvedla, pracovní náplň u 

intenzivního lůžka a na ZZS se v mnoha ohledech liší. Respondenti se shodli na 

tom, že absolventi jsou daleko lépe připraveni pro práci na ZZS než pro práci 
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v ZZ, a to z několika důvodů. Během studia se věnuje mnohem větší pozornost 

tomu, co právě vykonává pracovník ZZS, ale nevěnuje se taková pozornost 

pracovní náplni na odděleních jako je ARO, JIP. Většina respondentů se shodla, 

že nemají problém se zajištěním intravenózního vstupu, KPR, zajištěním 

dýchacích cest, ani vyhodnocování EKG, ale že naopak mají větší problém 

s ošetřováním ran, dekubitů, s péčí o pacienty se stomií, také ranní hygieny, 

administrativy, která je na odděleních několikanásobně větší, než na ZZS. 

Domnívám se, že je tomu tak, především proto, že věcem, se kterými mají nebo 

měli respondenti problém, jsme se na fakultě zabývali v prvním ročníku, a to jen 

okrajově, což je naprosto pochopitelné vzhledem k tomu, jakou měl náplň daný 

předmět. Avšak péči o pacienta, kterou poskytuje ZZS jsme trénovali a učili se 

vkuse celé tři roky, měli jsme možnost si vyzkoušet několikrát veškeré postupy, 

které se na ZZS dělají.  

Za úvahu stojí postoj jednoho z respondentů, zda není spíše neprospěšné to, 

že absolventi musí nastoupit na rok k intenzivnímu lůžku. Řadu věcí, které 

absolventi uměli během roku, mohou zapomenout anebo minimálně v nich 

znejistět, a to především proto, že je nedělají denně, kdežto na ZZS by se s nimi 

denně setkali.  

Dříve i dnes musí absolvent projít adaptačním procesem, a to i když má za 

sebou již rok u intenzivního lůžka. Dříve adaptační proces naprosto stačil a 

absolventi vykonávali svou profesi naprosto v pořádku a bez problémů, a 

zůstává nezodpovězenou otázkou, proč by tomu tak nemohlo být i dnes.  

Třetí a čtvrtá hypotéza se potvrdili, většina respondentů ve své podstatě byla 

s průběhem vzdělávání převážně spokojena, i když samozřejmě se našlo několik 

věcí, které by respondenti pozměnili, jak je možné se dočíst v přepsaných 

rozhovorech. Také je pravdou, že vzdělání přispělo k nalezení adekvátního 
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pracovního místa, i přesto, že se ne vždy jednalo o pracovní pozici, kterou si 

respondenti představovali.  

Ke konci malé porovnání, dost tady píši o tom, že v ČR je vyprodukováno 

každý rok spousty absolventů, pro které není dostatek míst na ZZS. V Austrálii 

mají opačný problém, hledají, přidávají a uvolňují nová místa, že dochází k tomu, 

že mají velký nárust volných míst a nedostatek záchranářů. [29] 

Přála bych si, aby se situace v ČR změnila a každý absolvent mohl nastoupit 

tam kam si skutečně přeje.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, kde se uplatňují absolventi oboru ZZ 

ČVUT FBMI na trhu práce. Domnívám se, že tento cíl byl splněn. Zjistila jsem, 

kde se většina absolventů uplatňuje.  

Na základě výzkumu jsem zjistila, že jedna z hypotéz byla potvrzena a druhá 

vyvrácena, z čehož vyplynulo, že většina absolventů své uplatnění nachází právě 

ve zdravotnických zařízeních, a nikoliv na ZZS. 

Přínosem této bakalářské práce bylo zjištění, že většina absolventů nenachází 

své uplatnění na ZZS, a tudíž by bylo žádoucí otevřít znovu diskuzi o této 

problematice.  

Za mě bych si přála, aby absolventi znovu mohli ihned po absolvování 

nastoupit na ZZS a nemuseli být svázáni jedním povinným rokem u intenzivního 

lůžka. I dříve když toto nebylo povinné, a přesto chodila spousta, dovolím si 

tvrdit, že většina respondentů k intenzivním lůžkům a to proto, že nebyl 

dostatek pracovních pozic u ZZS. Možná by bylo k zvážení nabírat méně 

studentů na tento obor, aby každý rok nebylo vyprodukováno takové množství 

absolventů, pro které nejsou pozice na ZZS. 

Také bych si přála, aby má bakalářská práce posloužila vedení k tomu, co by 

možná bylo dobré změnit na fakultě, respondenti uvedli několik připomínek a 

myslím si, že některé jsou dost věcné. Vím, že něco je nařízené zákonem a 

bohužel se s tím nedá nic dělat, ale některé věci by se daly vylepšit, aby následně 

z fakulty mohli odcházet také spokojenější absolventi. Dle rozhovorů, které jsem 

dělala, jsem si sama velmi dobře vědoma toho, že ve spoustě věcí, které 

absolventi uváděli, udělala fakulta opravdu velký posun, ale v některých věcech 
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s respondenty souhlasím a myslím, že by bylo hezké, kdyby na základě několika 

rozhovorů, udělala fakulta zase krok ke zlepšení. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZZ – Zdravotnický záchranář 

ČVUT – České vysoké učení technické 

FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

LZS – Letecká záchranná služba 

UP – Urgentní příjem 

ZOS – Zdravotnické operační středisko 

KZ ZZS ČR – Komora záchranářů zdravotnické záchranné služby České 

republiky 

MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

PNP – Přednemocniční neodkladná péče 

ZZ – Zdravotnické zařízení 

DiS – Diplomovaný specialista 

IZS – Integrovaný záchranný systém 



 

72 

 

CBRNE – Chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explosivní 

LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných 

KPR – Kardiopulmonální resuscitace 

UM – Urgentní medicína 

ARIP – Anesteziologicko-resuscitační intenzivní péče 

ČR – Česká republika 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

12.1 Rozhovor 1 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Vždy jsem si přál jezdit na ZZS, 

již od mala to byl můj dětský sen. 

Změnilo se to během studia? U mě rozhodně ne 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Lišilo se, protože musíme jako zdravotničtí záchranáři po škole odpracovat rok 

na odděleních urgentního příjmu nebo ARO. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Ještě během 

studia po 2. ročníku začal jsem pracovat v nemocnici jako ošetřovatel. Po 

ukončení studia zůstal jsem na stejném oddělení ale už v pozicí zdravotnický 

záchranář, kde pracuji dodnes. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Teoretické 

znalosti a praxe, které jsem získal během studia samozřejmě pomáhají mně při 

práci jako základ. Ale až přímo na pracovišti jsem se musel naučit hodně dalších 

nezbytných věcí k mé práci. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Být empatický a trpělivý. 

V dnešní době je většina zdravotnického personálu vyhořelá. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Rozhodně ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Za mě asi nic. 
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12.2 Rozhovor 2 

Jaký rok jsi absolvovala? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Přihlásila jsem se na tento obor, 

jelikož jsem nebyla přijata na medicínu, ve výsledku jsem si ale už v prváku 

uvědomila, že už bych neměnila. Plán byl, asi jako pro všechny, kdo se hlásili na 

záchranáře, jezdit po studiu na ZZS. Co se týká původní motivace, tak to byla 

urgentní medicína jako taková, adrenalin, rychlá reakce, rychlá léčba a záchrana 

života  

Změnilo se to během studia? Během studia se moje touha po budoucím 

zaměstnání nijak neměnila, každopádně jsme se již na začátku studia dozvěděli, 

jak bude probíhat zaškolování a podmínky, tzn. rok na lůžku a teprve potom 

ZZS, což pro mě samotnou byla překážka, protože mě nelákalo ARO ani JIP, ale 

byla jsem tak nějak smířená s ročním urgentem v nemocnici. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ano, momentálně se vůbec nepohybuji ve svém oboru. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Momentálně 

pracuji jako InHouse Monitor v klinickém hodnocení, takže v podstatě vůbec 

nepracují v oboru, důvodem bylo platové ohodnocení, a především 8 h pracovní 

doba, a protože jsem aktivní člověk s mnoha koníčky a v neposlední řadě 

manželem, rozhodla jsem se že pevná pracovní 8h doba a volné víkendy jsou pro 

mě momentálně přednější. Problém s hledáním práce jsem neměla, byla jsem 

přijata na základě pohovoru, kdy mi popravdě hrálo do karet, že už jsem jeden 

bakalářský titul měla, ale bylo mi pak řečeno, že jsem narozdíl od jiných 

kandidátů měla tu výhodu, že jsem se za doby studia pohybovala ve 

zdravotnictví. Do práce na plný úvazek jsem chodila už v dubnu 2019, při psaní 
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bakalářky a učení se na státnice, kdy mě firma ujistila v tom, že jsou opravdu vůči 

člověku vstřícní. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Stojím si za tím, 

že škola mě naučila 10 % toho, co reálná praxe opravdu je. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Především si ze všeho 

nedělat hlavu, občas přednáším první pomoc na jezdeckých kurzech, psích 

soustředěních a podobně a za to jsem ráda, což ale není úplně profesionální život, 

ale mohu to dělat díky tomu jakou mám vystudovanou vysokou školu. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Pravděpodobně ne, myslím, 

že rok práce na JIP nebo ARO není stejný jako na ZZS a UP, ale bohužel UP bývají 

většinou plné a chce tam většina absolventů. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Více praxe na ZZS a 

méně na ostatních odděleních jako je standard a LDN, myslím, že to mi do života 

nic nepřineslo. 

12.3 Rozhovor 3 

Jaký rok jste absolvovala? 2015 

Za jakým účelem jste se ke studiu přihlásila? Cílem bylo získání titulu Bc pro 

práci ve zdravotnictví, vysněnou prací pak práce na ZZS. 

Změnilo se to nějak během studia? Více jsem odhalila krásy práce i v rámci 

nemocnice. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původních 

předpokladů? První práce, ve které jsem stále, je práce na resuscitačním oddělení 
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v rámci Oblastní nemocnice Kolín a.s., práci jsem přijala, protože pro nedostatek 

zaměstnanců byla možnost okamžitého nástupu  

Může mi popsat alespoň trochu ten Váš příběh po absolvování? Pohovor na 

moji pozici se uskutečnil během týdne od prvního kontaktu s vrchní sestrou, do 

dalších dvou týdnů už jsem byla zaměstnancem, nebýt administrativních 

záležitostí jako vstupní prohlídka atd. by přijetí šlo i rychleji. Úvodním 

problémem bylo naučit se všechny věci co nás ve škole nenaučili (jako je ovládání 

přístrojů včetně dialýzy, pochopení vztahů mezi různými úkony, administrativu, 

předvídání následků).  A také komunikace s pacientem se liší z pozice sestry a ne 

studenta. Aktuálním problémem pro mě je spolupráce s ostatními členy týmu, 

zejména pak s nezkušenými lékaři a nekvalifikovanými sanitáři.  Úspěchem pro 

mě je, že jsem se vše zvládla naučit a nyní jsem schopna beze strachu a beze stresu 

řešit veškeré situace vyplývající z mé práce. 

Využila jste poznatky ze studia nebo Vás vše naučila až praxe? Myslím si, 

že to je tak 50 na 50. Je třeba základních znalostí, které nám dá škola, ale také je 

třeba se naučit praktické věci a všechny teoretické znalosti ze školy se mi spojili 

až praxí. Plus samozřejmě každé pracoviště má svá specifika, která ve škole nelze 

naučit. 

Co Vám škola přinesla do profesionálního života? Na tuto otázku nevím, co 

odpovědět jiného než teoretické znalosti. 

Absolvovala byste fakultu znovu? Určitě ano, dělám práci, kterou miluji. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Praxe, více praxe. 
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12.4 Rozhovor 4 

Jaký rok jsi absolvovala? 2018 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Neměla jsem nejmenší tušení, co 

bych chtěla dělat. Na střední mě bavil tělocvik a biologie člověka. Když jsme se 

o tom bavili s jednou bývalou vyučující nadhodila, že bych mohla zkusit obor 

zdravotnický záchranář a já se toho chytla. 

Změnilo se to nějak během studia? Během studia mě povolání 

zdravotnického záchranáře nalákalo, byla jsem přesvědčena, že po škole 

nastoupím do nemocnice, čím déle jsem ale obor poznávala, a hlavně poznávala 

prostředí zdravotnictví tím se motivace pracovat v tomto oboru zase rychle 

snižovala. Práce jako taková mě bavila zajímala a naplňovala, odradilo mě ale 

prostředí. V nemocnici v kolektivu sester jsem se z nějakého důvodu necítila 

nikdy dobře, a to jsem během praxí vystřídala pracovišť opravdu mnoho. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původních 

předpokladů? Momentálně dělám sezónní práce, v létě outdoorového průvodce 

v zahraničí v zimě lyžařského instruktora. Vím, že pokud do zdravotnictví 

nenastoupím co nejdřív vše zapomenu a pak už to nepůjde, proto plánuji aspoň 

na částečný úvazek někam do nemocnice nastoupit, ale zatím to jen odkládám. 

Na motivaci mi nepřidávají ani kamarádi spolužáci, kteří do nemocnice po škole 

nastoupili ale do teď tam vydržel jen jeden. Ostatních cca šest do měsíce dvou 

rychle uteklo a teď jsou o dost spokojenější. 

Můžeš mi popsat alespoň trochu ten Tvůj příběh po absolvování? Zatím 

jsem nikam nenastoupila, ale byla jsem již na dvou pohovorech a na obě místa 

mohu kdykoli nastoupit. Jediné kde mi řekli že mají plno byl urgentní příjem v 

Motole a urgentní v Hradci Králové. 
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Využila jsi poznatky ze studia nebo Tě vše naučila až praxe? Praxi zatím 

krom té povinné v rámci studia nemám. Občas jezdím školit první pomoc na 

střední školy nebo veřejnost tam část teoretických znalostí využiji. 

Co Ti škola přinesla do profesionálního života? Zatím nic moc. Jen zkušenost 

s tím, jak to v tom našem zdravotnictví funguje a co taková práce obnáší. Uvidím 

až začnu pracovat v oboru (jestli začnu). 

Absolvovala bys fakultu znovu? Ne 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Za mě by to rozhodně 

bylo zlepšení motivace, aby nás do té školy alespoň trochu bavilo chodit, vždyť 

vysoká škola se studuje dobrovolně. 

12.5 Rozhovor 5 

Jaký rok jsi absolvovala? 2014 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Přihlásila jsem se z toho důvodu, 

že jsem chtěla jezdit se záchrankou. Byl mi blízký pohyb a tady na té škole ho 

bylo hodně a také jsem se nedostala na vojenskou zdravotní školu a toto byla 

vhodná alternativa. 

Změnilo se to během studia? Nezměnilo se nic, možná pouze to, že jsem 

chtěla začít létat s helikoptérou, což mi bylo později vysvětleno, že je pro ženy 

nesplnitelný sen  

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Po absolvovaní školy jsem nastoupila ke zdravotnické záchranné službě, ale 

bohužel po 3 měsících zkušební doby jsem byla nucena tuto práci opustit. Lišilo 

se to v mnoha ohledech. Hlavně v tom, že na nějaké věci ze školy, myslím 
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teoretické věci, které nás ve škole učili, se kolikrát v praxi praktikovali jinak. 

Hodně mi i vadilo jednání starších kolegů záchranářů ke mně jakožto k 

absolventovi, který nemá mnoho zkušeností.  

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Po mém 

absolvování školy bylo vyhlášeno výběrové řízení na jednu záchrannou službu, 

které jsem vyhrála a získala tak místo. Bohužel jak jsem již říkala jsem byla po 3 

měsících nucena opustit toto místo. Dosud nevím, z jakého přesně důvodu, ale 

jelikož jsem byla ve zkušební době nebylo nutné cokoliv vysvětlovat. Následně 

jsem si sehnala místo ve fakultní nemocnici v Praze, kde jsem strávila okolo 4 let 

služby. Mnoho mě toto prostředí naučilo. Hlavně mě tam brali jako nováčka, 

který sice umí vše teoreticky ale praktické zkušenosti příliš nemá. Vše mi bylo 

vysvětleno a prakticky ukázáno, takže jsem neměla žádné problémy + bezvadný 

kolektiv byl skvělou prémii k tomu. V roce 2018 jsem odešla do Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové z osobních důvodů. Práce krásná, mnoho 

zajímavých případů, ale bohužel jako novou pracovní sílu mě skoro k ničemu 

nepouštěli, i když jsem měla předchozí zkušenosti z jiného a vyššího pracoviště. 

Tuto kliniku jsem později opustila z důvodu těhotenství.  

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Ohledně 

poznatku ze studia, je užitečné si hodně věcí pamatovat, bohužel ne všechny byly 

v praxi užitečné. Mnoho věcí se člověk naučí během praxe, záleží i na 

pracovištích. Ve škole je to hodně teoreticky a všeobecně, až dané pracoviště si 

vás vyškolí pro své potřeby.  

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Přinesla mi mnoho 

znalostí a dovedností, které jsme prozatím měla možnost znát pouze ve škole 

nebo na praxích pod odborným dohledem. Je to úplně jiné se o někoho starat, 



 

85 

 

nebo zachraňovat, když na vás služebně starší a zkušenější kolega dohlíží. Horší 

je to, když jste na všechno sama a máte reagovat ve stresu správně.  

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Asi ano 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Myslím, že je opravdu 

důležitá praxe a některé předměty jsou naprosto zbytečné, možná kdyby se ty 

předměty zrušily a nahradily praxemi bylo by to přínosnější pro studenty. 

12.6 Rozhovor 6 

Jaký rok jsi absolvovala? 2015 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Ocitla jsem se tam naprostou 

náhodou. Když jsem dokončovala gymnázium, ač je to celkem tristní, neměla 

jsem ponětí, co chci dál studovat a co dělat v životě. Podala jsem si pár přihlášek, 

a protože jsem se na žádné přijímací zkoušky nijak zvlášť nepřipravovala, nikam 

mě nepřijali. Tak jsem začala hledat, na které VŠ by mě přijali díky známkám ze 

střední a obor zdravotnický záchranář mi zněl poměrně sympaticky. 

Změnilo se to během studia? Původní plán byl, že tam rok pobudu a když mě 

to nebude bavit, půjdu studovat jinam. Ale nebylo to nejhorší, tak jsem zůstala. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Během praxe na ZZS jsem zjistila, že tato práce nejspíš nebude pro mě – můj 

žaludek nedokázal skloubit jízdu a péči o pacienta nebo ještě hůř, vyplňování 

záznamu o výjezdu. Proto jsem pár týdnů před státnicemi rozeslala několik 

mailů do pražských nemocnic. Vrátily se mi samé kladné odpovědi, mnohdy mi 

nabízeli i víc oddělení. Jako první jsem se osobně šla podívat do FN Motol na JIP 

kardiochirurgické kliniky.  A měla jsem domluvenou práci ještě před státnicemi. 
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Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Začátky 

v prvním zaměstnání byly náročné. Měla jsem celkem dobrý teoretický základ, 

ale jak se postarat o pacienta, o tom jsem neměla ani ponětí. Za to nejspíš mohla 

smůla na praxe v nemocnicích. Oblíbená hláška sester: „A už jsi dělala tohle? Ne? 

Tak já si to udělám sama, budu to mít rychleji.“ Vždy jsem dělala jen jednoduché 

dílčí úkoly u různých pacientů, ale nikdy si mě žádná sestra nevzala na starost, 

aby mi ukázala, jak vypadá péče o pacienta jako celek. To mě hodně ovlivnilo do 

budoucna. Když jsem později já dostala na starost studenty, věnovala jsem se jim, 

jak nejlépe jsem uměla a snažila se ukazovat, vysvětlovat a přenechávat co nejvíce 

úkonů bylo možné. Postupně mě ale práce začala vyčerpávat, když jsem nebyla 

v práci, chtěla jsem jen spát, spát a spát. Služby se stávaly náročnějšími, protože 

na stejný počet pacientů bylo stále méně sester. Sloužit šest dvanáctihodinových 

služeb týdně se stávalo normou. A to, že se k vám jak někteří lékaři, tak někteří 

pacienti chovají jako k nekompetentní posluhovačce, na radosti z práce zrovna 

nepřidá. Dlouho jsem přemýšlela o změně, ale nevěděla jsem, jak. Jednoho večera 

mi zavolala kamarádka, absolventka stejného oboru a potom magisterského 

oboru SIPZ na FBMI, jestli se k ní nechci připojit ve FNKV v Odboru smluvních 

vztahů se zdravotními pojišťovnami. O pár dní později jsem byla na pohovoru a 

o dalších pár dní později jsem podávala výpověď. Ve FN Motol jsem pracovala 

téměř čtyři roky, ve FNKV jsem nyní deset měsíců. A je to dokonalé. Pod výše 

zmíněným odborem se nachází Kodérské centrum. Každá kodérka má na starost 

několik klinik a kontroluje, jak předkládáme jednotlivé pacienty pojišťovnám. 

Všichni mi říkali, že se mi bude stýskat po kontaktu s pacienty, ale ne. Teď jen 

čtu o tom, co se děje na odděleních a jsem ráda, že u toho nejsem. Je to smutné, 

ale zbožňuji naprosto rutinní práci v kanceláři. Taky zbožňuji čtyřicetihodinový 

pracovní týden, volná odpoledne, volné večery, volné víkendy. Je to boží. 
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Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Takže toto jsem 

se musela naučit sama v praxi. Co do teorie, naučila jsem se pár nových věcí, ale 

hlavně jsem se naučila vidět souvislosti a reagovat na ně. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Já vlastně ani nevím. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Kdybych věděla, to co vím 

teď, FBMI bych podruhé nestudovala. Nestudovala bych nic, co má něco 

společného se zdravotnictvím. Důvody jsou snad jasné. Asi bych šla na práva, jak 

mi radil dědeček 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Sjednotit systém 

požadavků na studenty, myslím, že není správné, že jeden vyučující chce po 

studentech něco a jiný zase něco jiného. Někdo učí podle guidelines a druhý 

podle toho, jak to bylo za dob, když ještě sloužil. Student by se měl učit, tak jak 

to má být, a ne řešit, co chce vyučující slyšet. 

12.7 Rozhovor 7 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Prvotní motivací bylo studium 

medicíny s představou práce v intenzivní péči. Studium ZZ to dokázalo po 

nepřijetí na LF svým způsobem nahradit. 

Změnilo se to během studia? Ano! Jsem tak moc rád, že jsem se nedostal na LF. 

 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Rozhodně lišilo. Pracuji momentálně na urgentním příjmu pražské nemocnice a 

z původní představy potřeby intenzivní péče o každého pacienta rychle sešlo. 
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Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Sehnat místo 

byl ten nejmenší problém. Stačil jeden telefonát a následující měsíc už jsem šel 

pracovat. Začátky bývají těžké asi všude. Nejvíce jsem bojoval asi s kolektivem. 

A celý rok pracuji na urgentním příjmu, jak jsem již zmiňoval. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Teoretické 

znalosti ze školy se samozřejmě hodí, dávají v rámci práce na urgentním příjmu 

spíš ale takový pocit sebevědomí, že vím, co a proč se kolem mě děje.  

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Nebrat věci vážně a umět 

si ze všeho udělat legraci. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ne 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Snažit se budoucím 

záchranářům sjednotit podávané informace. Pořád jsme slyšeli v podstatě to 

samé dokola. Do toho spoustu a spoustu zbytečné teorie. Chtěl bych víc reality. 

Jak vypadá při příjezdu, co s ním na místě, jak ho budu vyšetřovat, a tak dále. 

bylo to většinou takové obecné povídání.  

12.8 Rozhovor 8 

Jaký jste absolvovala? 2014 

 Za jakým účelem jste se ke studiu přihlásila?  Původně jsem chtěla studovat 

medicínu, to však nevyšlo, proto jsem se přihlásila na obor zdravotnický 

záchranář. 

Změnilo se to nějak během studia? Ani ne, studium mě bavilo. 
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Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původních 

předpokladů? Ano, do zdravotnictví jsem pracovat nešla, během studia, nebo 

spíše praxe jsem zjistila, že práce záchranáře by mě sice bavila, je to práce velmi 

záslužná a obdivuji všechny, kdo tuto profesi vykonávají, avšak stoprocentní 

naplnění jsem našla v práci u policie, kam jsem zamířila po dostudování. 

Zda byste mohla popsat alespoň trochu ten Váš příběh po absolvování? 

Jelikož jsem nešla do zdravotnictví, tak z tohoto pohledu nemohu soudit. 

Každopádně při přijímacím řízení k policii bylo mé studium kladným bodem.  

Využila jste poznatky ze studia nebo Vás vše naučila až praxe? Musím říct, 

že i u policie jsem našla využití první pomoci. Často jsme první na místě, je tedy 

potřeba lidem pomoci před příjezdem ZZS. 

Co Vám škola přinesla do profesionálního života? Skvělý základ, na kterém 

se dá výborně stavět. 

Absolvovala byste fakultu znova, když se na to podíváte zpětně? Ano, 

studium bylo sice náročné, ale myslím, že odpovídající profesi, kdy zodpovídáte 

za lidské životy.  

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Někteří vyučující. 

Nejvíce mě mrzí, když přednáší člověk, který o praxi neví vůbec nic, má vše jen 

načtené z knih a dělá tzv. "chytráka". Bohužel takové případy jsou i na fakultě. 

12.9 Rozhovor 9 

Jaký rok jsi absolvoval? 2015 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? V rodině máme několik 

zdravotníků, vždy jsem chtěl pracovat na ZZS. 
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Změnilo se to nějak během studia? Nezměnilo 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původních 

předpokladů? Stoprocentně. Šel jsem pracovat k intenzivnímu lůžku, což jsem 

nikdy nechtěl. Zjistil jsem, ze práce u lůžka je na hony vzdálená práci u ZZS (i 

když jsem si původně myslel, že hodně prvků bude společných). 

Zda bys mohl popsat alespoň trochu ten Tvůj příběh po absolvování? Sehnat 

místo v nemocnici nebyl problém, ba naopak. Problém byl v kolektivu, kdy nás, 

mladé absolventy, nepřijmuli mezi sebe starší kolegové. To byl hlavní důvod, 

proč jsem brzy ve svém prvním zaměstnání skončil. V nemocnicích je pro 

absolventy spousta volných míst. Horší je to se záchrankou. V současné době 

pracuji na urgentním příjmu a na částečný úvazek na ZZS. 

Využil jsi poznatky ze studia nebo Tě vše naučila až praxe? 80 % mě naučila 

až praxe, ale hodně velké základy mi daly hlavně předměty jako UM, ARIP a 

farmakologie. 

Co Ti škola přinesla do profesionálního života? Výhodou bylo, že na stěžejní 

předměty jako je právě ARIP, UM a Farmakologie nás měli vyučující z terénu ze 

ZZS. Předávali nám svoje zkušenosti z první ruky, a to je pro začínající 

záchranáře to nejdůležitější. 

Absolvoval bys fakultu znova? Určitě ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Ubrat předměty, které 

nejsou pro náš obor stěžejní, a naopak přidat hodiny k předmětům, které jsou 

pro budoucí praxi nejdůležitější. 
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12.10 Rozhovor 10 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Původní motivací byla touha 

pracovat na ZZS. Chtěl jsem pomáhat lidem, měl jsem touhu být „hrdina“. 

Změnilo se to nějak během studia? Postupně jsem samozřejmě zjistil, že 

povaha toho zaměstnání je o něčem jiném, než jak jsem si to představoval. Zjistil 

jsem, že věci jsou daleko složitější, než jsem si myslel, že typický pacient ZZS 

vypadá jinak, než jaká je moje představa, kterou jsem získal hlavně z hrdinských 

filmů a seriálů, a hlavně jsem zjistil, že jako záchranář můžu hledat uplatnění i v 

nemocniční péči. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původních 

předpokladů? Jak jsem říkal už na začátku, původně jsem měl představu, že 

nastoupím na ZZS (což dnes vhledem k legislativě není hned po škole ani 

možné). Během odborných praxí jsem ale zjistil, že mě velmi baví i práce u lůžka 

pacienta, a tak jsem si své první zaměstnání plánoval hledat na ARO. V regionu, 

kde jsem ale své první zaměstnání hledal pro mě, ale nebylo na ARO místo, tak 

jsem nastoupil na urgentní příjem. 

Zda bys mohl popsat alespoň trochu ten Tvůj příběh po absolvování? Po 

absolvování jsem nastoupil prezenčně na navazující magisterské studium do 

Olomouce, což mi hledání první práce poměrně zkomplikovalo. Nemohl jsem 

totiž vzhledem k času, který jsem musel trávit ve škole nastoupit na plný úvazek. 

Nedařilo se mi za těchto podmínek žádné místo najít, takže jsem se pomalu smířil 

s tím, že si najdu první práci až po absolvování magisterského studia. Po několika 

měsících se mi však ozvalo personální oddělení z Fakultní nemocnice Olomouc, 

že by měli zájem, abych nastoupil na úvazek 0,6 na Urgentní příjem, tak jsem do 
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toho šel. Jsem pořád hrozně moc na začátku svojí kariéry, takže se pochopitelně 

pořád učím spoustu nových věcí, ale řekl bych, že díky kvalitnímu základu, který 

jsem na FBMI získal to zvládám celkem dobře. 

Využil jsi poznatky ze studia nebo Tě vše naučila až praxe? Bez poznatků ze 

studia by to určitě nešlo. Praxe mě pochopitelně naučila a stále pořád učí mnoho, 

ale nedovedu si představit, že bych do práce nastoupil jako „tabula rasa“ 

Co Ti škola přinesla do profesionálního života? Největší přínos vnímám v 

získaných teoretických znalostech. Když se ohlédnu zpátky, tak jsem velmi rád 

za to, že se v některých předmětech nedávalo nic zadarmo. Dnes z toho v praxi 

velmi těžím. Dále jsem díky přísnému přístupu některých vyučujících získal 

pokoru, která mi pomáhá získat pocit, že jsem neomylný mistr světa. 

Absolvoval by si fakultu znovu s tím, co víš teď? Ano  

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Myslím si, že FBMI má 

obrovský potenciál v kvalitním a novém vybavení. Má k dispozici dvě vozidla, 

nový Corpuls a Zoll, figurínu, která umí simulovat všechny možné stavy. Bylo 

by super, kdyby se tyto věci více využívali při praktické výuce. 

12.11 Rozhovor 11 

Jaký rok jsi absolvovala? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Ke studiu jsem se přihlásila 

z toho důvodu, že jsem původně chtěla jít na medicínu, ale na SŠ jsem neměla 

vyloženě nejlepší průměr, takže jsem se přihlásila na záchranáře, jelikož mi 

přišlo, že je to oborově nejblíže. Na SŠ mě hodně bavila biologie člověka, takže 

jsem se chtěla věnovat něčemu, co mě bude bavit.  
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Změnilo se to během studia? Nezměnilo, studium mě až na výjimky 

některých předmětů bavilo 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo-chtěla jsem pracovat na UP a práci jsem tam dostala.  

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Rok před 

absolvováním jsem pracovala jako ošetřovatel, hned po absolvování jsem si 

zažádala o místo záchranáře na stejném oddělení, jelikož jsem věděla, že je tam 

0,5 úvazku volného. Částečný úvazek mi vyhovoval, jelikož jsem šla dále 

studovat.  

V prvním zaměstnání jako záchranář jsem vydržela 5 měsíců, poté jsem podala 

výpověď a smlouva mi byla ukončena dohodou. Předcházely tomu neshody 

s novým vedením oddělení, které se změnilo v průběhu mého zaměstnání. - 

Hlavním důvodem bylo to, že mi bylo oznámeno, že mi bude snížen úvazek, aby 

část mého úvazku mohla být dána kolegyni, protože potřebuje přesčasy. Bohužel 

úvazek, který by mi zůstal by se nezapočítával do roční praxe v oboru.  

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Ano, využila, 

ale samozřejmě ne všechny. Je dobré znát teorii, ale z praxe se člověk naučí nejvíc.  

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Díky velké hodinové 

dotaci praxí schopnost fungovat v praxi. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ano 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Dle mého názoru by se 

mělo více zohlednit, co student opravdu využije v profesním životě a zaměřit se 

především na to. Některé předměty, anebo alespoň jejich části byly naprosto 

zbytečné a leckdy měly větší hodinovou dotaci než stěžejní předměty. Např. UM 
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a ARIP měli strašně malou hodinovou dotaci na to, jak to jsou pro záchranáře 

důležité předměty.  

12.12 Rozhovor 12 

Jaký rok jsi absolvovala? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? V prváku na střední jsem byla 

na nějaké přednášce, kde vyprávěli příběhy z praxe členové složek IZS a příběhy 

záchranářů mě zaujaly natolik, že jsem si řekla, že to je to, co chci dělat. Motivací 

ke studiu bylo ale to, že abych mohla být záchranářem, tak v dnešní době musím 

mít odborné vzdělání, takže nezbývalo nic jiného než dostudovat. 

Změnilo se to během studia? Samozřejmě jsem chtěla jezdit na ZZS, ale v 

průběhu studia a prošlých praxích jsem to přehodnotila a víc mě bavila práce na 

urgentním příjmu. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Vlastně ne, zalíbila se mi práce na UP, kde pracuji. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Ve druháku, 

potom co jsem absolvovala praxe na urgentním příjmu, se mi ozvala vrchní 

sestra, jestli bych nechtěla nastoupit jako sanitář, než dostuduji. Řekla jsem si, že 

je to skvělá příležitost a místo vzala. Když jsem dostudovala, tak jsem na 

urgentním příjmu zůstala, jen jsem změnila pracovní pozici na záchranáře. Tím, 

že jsem vše znala, jak chod oddělení, tak pracovní prostředí i kolektiv, tak to pro 

mě nebyla velká změna. V průběhu roku, co jsem pracovala jako sanitář, jsem se 

naučila, co obnáší práce záchranáře na urgentním příjmu a přechod ze sanitáře 

na záchranáře pro mě byl o to lehčí. 
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Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Ve škole se 

probírá vše hodně teoreticky, což je v pořádku, od toho je škola, aby nám dala 

základ. Nicméně k vykonávání práce záchranáře je praxe hodně důležitá. V 

prváku jsem si nebyla schopná představit, jak nějaký stav pacienta může vypadat 

a když jsem to poprvé viděla v praxi, tak se mi teprve vše spojilo. Určitě jsem 

poznatky a vědomosti ze školy využila, ale praxe mi dala víc. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Věcí, které mi přinesla 

škola do profesního života je určitě mnoho. Nejzásadnější je pro mě ale to, že jsem 

se naučila jednat v krizové situaci, nepanikařit a využít všechny své znalosti. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Popravdě jsem ráda, že jsem 

úspěšně dostudovala a mám to za sebou. V současné době bych si tím vším znova 

projít nechtěla. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Dotace hodin na 

předměty, které jsou pro studenty stěžejní by se mohly zvýšit a naopak 

předměty, které jsou okrajové, by nemusely mít tolik hodin. 

12.13 Rozhovor 13 

Jaký rok jsi absolvovala? 2018 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Do školy jsem šla, protože jsem 

chtěla být ta první na místě události, abych mohla pomoct co nejdřív a nejlíp. 

Změnilo se to během studia? Během studia se plány lehce změnili, protože 

jsem na jednu stranu zjistila, že by mě mohl bavit dispečink, protože na tom 

telefonu vlastně pomůžeš úplně jako první dříve, než dojede posádka a na 

druhou stranu jsem si pohrávala s myšlenkou cestovat. 
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Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ano 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Když jsem 

úspěšně ukončila studium, tak jsem odjela na Island, kde jsem dělala osobní 

asistentku fyzicky hendikepovaným. Kvůli jazyku mě do nemocnice nevzali, ale 

když jsem přišla s tímhle vzděláním do firmy, která asistenci zajišťovala, málem 

mi utrhali ruce, protože k těžce hendikepovaným byl problém najít dostatečně 

kvalifikované a samostatné lidi. Docházela jsem teda hendikepovaným lidem 

domů, takže na mě byla veškerá hygiena, cévkování, odsávání, polohování, 

odběry atd. Musela jsem se doučit něco z fyzioterapie, ale jinak jsem ze školy byla 

připravená dobře. Po roce jsem se do ČR vrátila a zažádala o místo na ZOS KVK, 

kde mě bez většího váhání přijali. Po 3 měsících adaptace jsem začala pracovat 

samostatně. I když se během studia na dispečink mírně zapomíná, myslím, že 

jsem byla připravená docela dobře. Často je těžké udělat si obrázek o tom, co se 

děje na druhé straně telefonu. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Samozřejmě 

největší základ máme ze školy, ale praxe Tě taky toho dost naučí.  

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Škola mě naučila se na věc 

podívat z více úhlů, rychle se umět rozhodnout, a to je v naší práci klíčové. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? V obou pracích jsem byla a 

jsem spokojená a podle hodnocení vedení i kolegů se troufám, říct, že nám škola 

dala dobrý základ pro vykonávání této profese. Za mě stoprocentně ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Upřímně ani nevím, já 

byla na škole maximálně spokojená. 
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12.14 Rozhovor 14 

Jaký rok jsi absolvovala? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Vzpomínám si, že jsem přesně 

nevěděla, ale tehdy se mi líbila vize pracovat ve zdravotnictví. Vzhledem 

k mému zápalu pro sport byl pro mě obor ZZ ideální. 

Změnilo se to během studia? Ze začátku jsem si nebyla jistá, zda jsem si 

zvolila správný obor. Po absolvování prvních praxí na ZZS jsem zjistila, že jsem 

rozhodla správně. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo, dělám v nemocnici a v blízkosti svého domova. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Vzhledem 

k nedostatku zdravotního personálu se místa v nemocnicích shání jednoduše. Na 

oddělení urgentního příjmu jsem dohromady absolvovala 3měsíční praxi, tudíž 

jsem za tu dobu poznala celý chod oddělení a skoro celý pracovní kolektiv. 

V každém zaměstnaní se najdou těžkosti ve formě kolegů, ne s každým si člověk 

padne do oka. V mém případě z toho nedělám drama a snažím se vycházet 

s každým. Úspěchem je přece každý vyléčený pacient. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Ano 

samozřejmě, bez základů ze školy bych nemohla na praxích dostatečně fungovat. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Mnoho, nejvíce znalostí, 

poté základy potřebných úkonů a také důležité rady a zásady čeho se držet.  

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Určitě ano. 
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Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Asi jen a jen více praxe, 

která dá člověku mnohem víc než přednáška. 

12.15 Rozhovor 15 

Jaký rok jsi absolvovala? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Přihlásila jsem se kvůli tomu 

abych byla ve zdravotnictví, chtěla jsem rok později zkusit medicínu, takže abych 

měla nějakou průpravu na medicínu-vždycky jsem chtěla pracovat na dětským-

ARO, urgent nebo onkologie. 

Změnilo se to během studia? Jo během studia jsem si uvědomila, že mě to 

baví a jsem poměrně vytížená na to abych se učila na přijímačky na medicínu, ale 

rozhodne to neznamená, že bych nechtěla jako záchranář větší kompetence. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

No tak první zaměstnání muselo být u lůžka, což se nám změnilo cca v půlce 1. 

ročníku, nastupovali jsme ještě s představou, že budeme rovnou po škole jezdit 

v sanitkách. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Přestěhovala 

jsem se do Ústí kde dětský urgent není a ARO má dlouhodobě plno tím pádem 

jsem musela jít na dospělou kardiochirurgii a napůl na ZZS ze začátku na 

dispečink postupem casu do RLP. Těžkosti-jako záchranáři vůbec neumíme 

ošetřovatelskou péči u lůžka, prostě jsme v ohledu lůžkové péče dost zaostalí. 

Určitě Tě v terénu nezajímá, jak se staráš o rány a dekubity bohužel. Taky se 

spousta věcí liší od terénu a pak v nemocnici. Myslím si, že dát záchranáře na 

lůžka je nesmysl. Ano na urgentní příjmy možná tam se jede taky napůl ta terénní 

praxe, ale už máš víc možností a lékaře v jedné místnosti. 
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Úspěchy-asi bych řekla, že umíme hodně EKG křivky, léky a tu 

anesteziologickou péči, v čemž dost excelujeme narozdíl od sester. Určitě je 

výhoda, že máme některé kompetence a umíme ty věci dělat, zajištění DC ale 

bohužel rozhodně v nemocnici nevyužijeme a za ten zbytečný rok dost možná 

zapomeneme. A co se týče dispečinku-máme velký problém, že jsme vůbec 

neřešili ZOS ve škole. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Využila, určitě 

ano, znalost léků a ošetřovatelských postupů. Ale většinu se stejně člověk naučí 

až v praxi. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Nějaké teoretické 

poznatky, bohužel jak říkám praxe je jiná. Ale určitě má naše škola lepší výuku 

než spousta škol v ČR. Škola mi přinesla spoustu přátel a lidí, na které se můžeš 

jak v profesním, tak soukromém životě obrátit. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Pravděpodobně ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Jak jsem již říkala, 

zrušit ten povinný rok u lůžka. A taky dát studentům mnohem více znalostí a 

možná i praxe na ZOS. 

12.16 Rozhovor 16 

 Jaký rok jsi absolvovala? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Přihlásila jsem se, protože jsem 

se nedostala na medicínu a tohle byl jeden z mála oborů, který se týkal 

zdravotnictví a měl druhé kolo přijímacích zkoušek. Hlásila jsem se na medicínu 

víckrát, ale nedostala jsem se, takže jsem zůstala na tomto oboru. 
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Změnilo se to během studia? No vzhledem k tomu, že jsem se snažila dostat 

na medicínu i během celého studia, tak ne. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo se, neměla jsem žádné velké představy, jsem zklamaná  sama ze sebe, že 

v podstatě nic neumím a všechno se učím až teď v zaměstnání. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Musím říct, 

že získat místo bylo vážně snadné, jen jsem napsala email se a řekli, že mě berou. 

Myslím, že nejvíc těžké je se učit až vše v praxi, dělat to, co jsme se učili teoreticky 

a musím říct, že ačkoliv jsme měli spoustu hodin praxe, tak jsem se tam nic 

nenaučila. Jinak kolektiv mám dobrý, pracuji na koronární JIP. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Jak říkám, 

bohužel nikoliv. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Asi jen ten titul, tedy, že 

to můžu dělat, jinak nic, ale nevím, jestli je to školou nebo mnou. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Už ne, nedoporučila bych jí, 

možná jen kvůli sortě lidí, kteří se tam schází. Obor je ještě příliš nedomyšlený a 

nepřipravený, není dostatek vyučujících a praxe jsou neřízené, a tím pádem více 

méně ztrátou času. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Zlepšit praxe, zlepšit 

náplň některých předmětů, výuka, aby měla řád a svá pravidla. 

12.17 Rozhovor 17 

Jaký rok jsi absolvovala? 2018 
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Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Já jsem původně chtěla studovat 

medicínu, ale protože mě tam nevzali, podala jsem si přihlášku na obor 

zdravotnického záchranáře, jelikož tento obor byl příbuzný. V té době jsem o 

svém pracovním místě neměla ani tušení. 

Změnilo se to během studia? Po prvním roce studia záchranáře jsem si ještě 

podala přihlášku na medicínu, ale když se rozhodovalo, zda se učit na zkoušky 

a úspěšně dokončit první ročník vysoké školy nebo se soustředit na přijímačky, 

vyhrála škola a ani tentokrát jsem se na medicínu nedostala. A tak jsem si řekla, 

že zkusím dostudovat záchranáře, že je to vlastně docela zajímavé. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Jak už jsem říkala, na začátku studia jsem neměla tušení, která pracovní pozice 

by mě lákala. Možná, že zprvu to byla záchranka, ale po absolvování praxí jsem 

byla přesvědčená, že JIP, ARO, urgentní příjem ani záchranka nebude nic pro mě. 

Zatoužila jsem tedy po ambulanci, pro kterou by bylo náročné studium poměrně 

zbytečné. Při shánění první pracovní pozice pro mě bylo důležité, abych 

nemusela sloužit, ale chodila pouze ranní (8 h) směny. Nakonec jsem dostala 

nabídku na dětských operačních sálech jako instrumentářka, což mě lákalo víc 

než ambulance, a nakonec jsem nabídku přijala. (zejména kvůli tomu, že práce 

snad bude na úrovni a odborná)  

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Po ukončení 

studia zdravotnického záchranáře jsem pokračovala se studiem všeobecné sestry 

na vyšší odborné škole. V té době byla možnost dostudovat si pouze třetí ročník 

(1 rok studia). Důvodem tohoto studia byla možnost většího uplatnění, a hlavně 

možnost navazujícího magisterského studia (Intenzivní péče). Bohužel, i přes 

absolvování této školy mi nebylo povoleno přihlásit se na již zmíněné 

magisterské studium, a tak jsem se rozhodla jít do praxe. Hledala jsem pracovní 
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pozici, kde budu mít pravidelnou, 8 h pracovní dobu. Absolvovala jsem několik 

pohovorů na ambulancích (kardiologie, diabetologie, zubní ordinace, ordinace 

praktického lékaře). I přes to, že jsem neměla žádné zkušenosti a byla jsem 

čerstvou absolventkou, všude mě vítali „s otevřenou náručí“ – v podstatě 

nikomu nevadilo, že nemám žádnou praxi. Nakonec jsem přijala nabídku práce 

na dětských operačních sálech. Ani zde nikomu nevadilo, že nemám žádné 

zkušenosti v této oblasti. Začátek byl velmi náročný, jelikož ani na praxích jsme 

na sálech nic nedělali, tudíž jsem byla instrumentáriem doslova nepolíbená. 

Navíc se jedná o místo, kde pracujeme multioborově (chirurgie, urologie, ORL, 

oční), operativa se rozrůstá a jsou stále nové metody a operační postupy, tudíž 

informací je stále hodně a člověk se pořád učí něco nového. Další překážkou byl 

kolektiv – jako instrumentářky zde pracují pouze ženy a nejmladší z nich je o 20 

let starší než já. Přestože jsou kolegyně vstřícné, i tato stránka je velmi náročná. 

Na druhou stranu mě ze začátku všichni chválili a říkali, že jsem „zázrak 

přírody“, že nikoho takto šikovného a mladého ještě neznají. To člověka potěší. 

Dále na mě byl vyvíjen velký nátlak, musela jsem se vše co nejdříve naučit, a 

nakonec mě natlačili i do těch mnou nechtěných služeb (20-24 h). Práce mě ale 

„chytla“ a baví mě, což zatím překonává všechno negativa – přestože jsem 

nevěřila, že mě, kdy práce ve zdravotnictví bude bavit. Každá práce má své 

chyby, a tak se zatím držím a doufám, že budu spokojená.     

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Poznatky ze 

zdravotnického záchranáře se mi určitě hodí – v rámci každé nemocnice 

absolvujeme školení KPR, to pro mě bylo poměrně snadné a cítila jsem se dobře, 

že mé znalosti jsou adekvátní. Určitě jsem využila i poznatky ze školních praxí, 

např. cévkování a celkový přehled. Co se týče o teoretických znalostí. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Vysoká škola mě naučila 

zejména trpělivosti a slušného chování, ačkoli se učitel v danou chvíli nezachoval 
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fér. Dále mě naučila pečlivosti a vytrvalosti a zejména to, že si vážím svého zdraví 

a vím, že lidský život se nedá zaplatit. Že lidé v nemocnici prožívají těžké chvíli 

a my jsme tam proto, abychom jim ty chvíle zpříjemnili. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? No, já bych se na tu školu 

nechtěla vrátit – na žádnou školu! Protože s prací se mi celkem ulevilo, ubylo mi 

hodně starostí a stresu. Přesto ale nelituji svého studia na fakultě, jelikož i 

samotné studium mě moc bavilo, zejména množství kurzů a praktických cvičení. 

Takže odpověď zní ano, školu bych absolvovala. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Za mého studia nebyl 

obor ještě úplně zaběhnutý, a tak jsme se občas dozvídali o praxích nebo jiných 

akcích pozdě. Některé předměty nejsou důležité jako jiné, ale je mi jasné, že 

osnovy jsou dané a předměty ze studia nelze vymazat. Přesto by na ně nemusel 

být dáván takový důraz. Poslední, co bych ráda změnila, je přístup některých 

učitelů – myslím si, že by nás neměli demotivovat – naopak, měli bychom si vše 

několikrát zkusit a naučit se to správně, a hlavně by nás to mělo bavit, a to je 

částečně úkol i pedagogů. Jinak si myslím, že je fakulta velmi dobře vybavená a 

někteří učitelé se doopravdy snaží, aby nás práce bavila a zůstali jsme v oboru.    

12.18 Rozhovor 18 

Jaký rok jsi absolvoval? 2018 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Motivace ke studiu na VŠ byla 

obdobná jako u většiny mých spolužáků, chtěl jsem být zdravotnickým 

záchranářem u ZZS. Ovšem úplně původně jsem chtěl být záchranářem u HS, 

ale již během studia na SZŠ jsem zjistil, že pro toto jsou úplně jiné kariérní 

předpoklady než již zmíněné vzdělání. 
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Změnilo se to během studia? Ne  

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Celkem dost. Nikdy jsem si nedokázal představit, že budu pracovat jinak než 

jako člen výjezdové skupiny, a přitom, než jsem se stačil rozkoukat, seděl jsem se 

sluchátkem (místo fonendoskopu) u ucha u spousty počítačů (místo reálných 

pacientů a medicínských přístrojů) a jediné co jsem mohl dělat pro lidi bylo 

dostatečně rychle psát a říkat správné věci ve správnou chvíli. Povolání, ke 

kterému jsem nakonec přišel jako slepý k houslím je totiž diametrálně odlišné od 

toho, na co nás ve škole 3 roky připravují a jsou také potřeba takové schopnosti 

a vědomosti, které tě na žádné vysoké škole nenaučí. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Moje první 

práce po ukončení studia byla stejná, jako práce, kterou jsem vykonával již během 

školy, protože poslední rok studia jsem pracoval jako praktická sestra na 

chirurgicko-traumatologické ambulanci VFN. Jediné, co se pro mě po státnicích 

změnilo byla identifikační kartička a platová třída. Na této ambulanci jsem se 

zašíval dalšího půl roku, protože vzhledem k tomu, že nám všem páni ministři 

se svými experty hodili vidle do našich plánů a povinná roční praxe nám všem 

“znepříjemnila” nástup k ZZS, a přeci jenom já už měl více jak rok na ARU 

odpracováno během školy a následně ještě rok na ambulanci, a do nemocnice se 

mi prostě znovu nechtělo, tak jsem udělal ústup svým ambicím a zkusil jsem 

pohovor na pozici operátora ZOS u ZZS HMP. Výběrové řízení vyšlo a já měl 

datum nástupu. Následně mě čekaly 3 měsíce zácviku. Nejhorší bylo asi poprvé 

promluvit do mikrofonu a říct dnes již otřepanou frázi- “ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

PRAHA TÍSŇOVÁ LINKA, DOBRÝ DEN”. Po překonání prvotní trémy a strachu 

z první resuscitace šla většina věcí jak po másle. Nejhorší asi bylo se naučit 

místopis Prahy. Pro mě jako pro “nepražáka” bylo nesmírně těžké naučit se 

například všechny městské části, kterých je mimochodem asi 120 včetně toho 
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abych je uměl ukázat na slepé mapě, všechny mosty přes Vltavu po proudu i 

protiproudu, všechny velké silnice. Například severojižní magistrálu ulici po 

ulici ze severu na jih a naopak. No byla toho spousta, ale všechno se dalo celkem 

rozumně zvládnout. Následně mě čekalo přezkoušení a hurá telefonovat sám za 

sebe. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Poznatky ze školy 

pro mě netvoří ani 50 % toho co v práci využiji. Každopádně základem je umět 

si u volající zjistit relevantní informace k jím udávaným obtížím a následně se 

pokusit o nějakou diferenciální diagnostiku a na základě té stanovit pracovní 

diagnózu. A to je právě to s čím musí člověk na tuto pozici nastoupit, to už tě tam 

nikdo učit nemůže. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Především znalosti. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Určitě ano. Sice už si nemyslím, 

že mezi ostatní fakultami vyčnívá, jak jsem si myslel dříve ale je to určitě kvalitní 

fakulta, kde se člověk naučí vše, co potřebuje. Až na malé výjimky ale ty jsou 

všude. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Určitě systém 

hodnocení zápočtů. Vyměnit nějaké vyučující, kteří studentům nepředávají to, co 

by měli. Dále si myslím, že by se mělo daleko více studenty připravovat i na 

variantu, že budou jednou pracovat na ZOS. To je za mě asi největší problém ale 

nejsem si jistý, jak moc může fakulta ovlivnit. 

12.19 Rozhovor 19 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 
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Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Původní motivace byla pomáhat 

lidem a celkově fascinace operacemi 

Změnilo se to během studia? Během studia motivace zůstala, ale více jsem 

poznal, jak zkažený je systém zdravotnictví v České republice. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ano zaměstnání se liší, kvůli komplikovanosti a finanční náročnosti. Současné 

zaměstnání mi dává obrovskou možnost osobního a profesního růstu. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Ono asi není 

moc, co popisovat po absolvování jsem se odstěhoval a v současné době se 

pohybuji naprosto mimo obor. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Jinak škola trochu 

pomohla, ale hlavně praxe samozřejmě. Jinak jsem dělal také 3 měsíce na LDN a 

snažil se všechno dělat, jak se má, ale to je těžký s pohnout sestrami. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Znalosti, jen škoda, že 

v praxi se nedělá moc věcí, tak jak se má a jak se to učíme na fakultě. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Asi ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Sjednotit vyučující 

systém, měl by každý vyučující požadovat totožné odpovědi.  

12.20 Rozhovor 20 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 
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Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Původně jsem byl na medicíně, 

ale studium bylo hodně nudné, a protože jsem se nedostal na dentistu tak jsem 

zvolil studium záchranáře. 

Změnilo se to během studia? Myslím, že asi ani ne. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? No jako 

spousta absolventu jsem si dal po státnicích volné léto a od října jsem nastoupil 

na Iktové centrum a neurologickou JIP v Jihlavě. Na Vysočině bylo ve většině 

nemocnic na JIP a ARO plno, tak jsem měl štěstí, že se zrovna uvolnilo místo v 

Jihlavě. Ze začátku nebyl problém s péčí o pacienty a chod oddělení, ale největší 

problém bylo papírování a byrokracie. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Hodně moc věcí 

jsem využil z poznatků ze školy a z praxí během studia, řekl bych, že polovinu 

všeho, co je třeba. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Naše fakulta mi dala 

hodně a moc rád na studium vzpomínám a počítám, že do budoucna se vrátím 

alespoň na dálkové studium Mgr. Teď je však pro mě priorita onen 

superzáchranář-rozšíření kompetencí. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Bez váhání ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Já asi nevím, za mě nic, 

možná jen nechat studenty víc nakouknout do té byrokracie, která je k té práci 

bohužel taky potřeba. 
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12.21 Rozhovor 21 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Původně jsem chtěl jít na 

medicínu, ale nedostal jsem se tam. Pak jsem našel tuhle školu a šel jsem sem 

(jakože na jeden rok), ale začalo mě to strašně bavit a zůstal jsem. 

Změnilo se to během studia? Myslel jsem si, že klidně budu pracovat na ARU 

i na JIP, ale praxe mi to dost otrávily. Takže teď jen UP a ZZS. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Jako první 

jsem šel dělat zdravotníka na koupaliště, tam mi hodně pomohlo, že jsem umel 

ošetřovat rány a byl jsem si jistý, že zachráním tonoucího, když bude třeba. Pak 

v září jsem musel na operaci, po který jsem musel mít minimálně 4 měsíce klid. 

Takže jsem pracovat nemohl. A teď studuji ještě, takže se snažím najít místo, kde 

mi vyjdou vstříc se školou. A budu nastupovat jako řidič u převozové sanity. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Těžko říct. 

Základy mi dala škola a na ty se praxí nabaluji další poznatky. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? To zatím asi nedokážu 

přesně říct. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Za mě není třeba nic 

měnit. 
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12.22 Rozhovor 22 

Jaký rok jsi absolvoval? 2019 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Původně jsem se hlásil na pilota 

a na medicínu, kam jsem se poprvé nedostal, takže varianta číslo 2 pro mě byl 

zdravotnický záchranář na Kladně.  

Změnilo se to během studia? Ano, věděl jsem, že si tu medicínu chci dodělat. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

No vlastně nelišilo, protože jsem nastoupil na medicínu, což jsem chtěl, ale 

zaměstnaný jsem brigádně na infekčním oddělení.   

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? No to je 

vlastně dost jednoduché, nastoupil jsem na medicínu a dělám to, co mě baví.  

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Škola mi dala 

výhodu na medicíně, že už něco umím a znám i ošetřovatelské postupy, které asi 

ani páťáci neumí. Takže řekl bych, že mi dala dobrou průpravu.  

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Dobrý teoretický základ 

pro studium na medicíně.  

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ne 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Myslím, že by bylo 

potřeba vybrat více odborných vyučujících. A více praxe.  

12.23 Rozhovor 23 

Jaký rok jsi absolvovala? 2018 
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Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Chtěla jsem už od mala být 

záchranářka, takže při volbě studia jsem měla jasno. 

Změnilo se to během studia? V posledním ročníku jsem už neměla ty růžové 

brýle, věděla jsem, že to, jak nás to učí neodpovídá skutečnosti, ale i přesto jsem 

tu profesi chtěla stále dělat. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo, šla jsem po absolvování rovnou pracovat na urgentní příjem.  

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Před dvěma 

lety jsem absolvovala a celé dva roky pracuji na urgentním příjmu, takže jsem 

naprosto spokojená a práce mě moc baví.  

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Teoretický 

základ určitě, bez toho by to nešlo. Ale praktické činnosti a dokumentace se určitě 

naučí spíš v praxi. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Asi ty teoretické základy. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ano 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Já bych ubrala od 

předmětů, které podle mě záchranář nevyužije v praxi, a především dát do 

popředí ty odborné předměty. 

12.24 Rozhovor 24 

Jaký rok jste absolvoval? 2013 
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Za jakým účelem jste se ke studiu přihlásil? Šel jsem na fakultu, protože jsem 

se nedostal na medicínu. A byli dvě varianty, buď se mi to zalíbí a zůstanu anebo 

zkusím znovu medicínu.  

Změnilo se to během studia? Zalíbilo se mi studium, takže jsem zůstal. Ale je 

pravdou, že to bylo občas demotivující, kdy člověk vidí, jak to funguje ve 

skutečnosti. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Šel jsem pracovat do nemocnice na oddělení JIP, takže nelišilo.  

Můžete mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Pracoval 

jsem na oddělení JIP, pak jsem se, ale rozhodl jít studovat inženýrské studium a 

poté jsem se rozhodl jít do školství a tato práce mě naplňuje dodnes.  

Využil jste poznatky ze školy nebo Vás vše naučila až praxe? Byl jsem již 

během studia zdravotnického záchranáře velmi aktivní, takže já jsem v podstatě 

vše uměl a již znal ze školy a praxe.  

Co Vám vysoká škola přinesla do profesního života? Určitě hodně 

teoretických znalostí.  

Absolvoval byste fakultu a tento obor znovu? Určitě.  

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Víc praxí, ale od mého 

absolvování se to již změnilo. Důležité je, aby vyučovali lidé z praxe a ne, jen 

teoretici.    

12.25 Rozhovor 25 

Jaký rok jsi absolvoval? 2014 
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Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Chtěl jsem pracovat ve 

zdravotnictví a tohle mi přišlo jako dobrá volba, toho, co by mě mohlo bavit. 

Změnilo se to během studia? Ne, spíše mě to utvrdilo, že to byla správná 

volba. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Šel jsem pracovat na urgentní příjem, takže nelišilo. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Jak jsem již 

říkal, byl jsem na urgentním příjmu, ale pouze tři měsíce, zpětně je hodnotím jako 

3 nejhorší měsíce svého života, protože mi nikdo s ničím nepomohl a nechali mě 

v tom vykoupat. Pak jsem šel pracovat na neurochirurgii, kde to bylo naprosto 

skvělé, ujala se mě tam kolegyně, která mi naprosto se vším pomohla, kde jsem 

strávil 3 roky. Poté jsme se s manželkou přestěhovali do Jihlavy, kde jsem 

nastoupil na standardní oddělení kardiologie, kde působím do dnes. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Řekl bych, že 

škola mě naučila 30 % a zbytek mě naučila praxe. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Základy. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Poznal jsem tam svou ženu, 

takže už jen kvůli tomu ano.  

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Vím, že se toho mnoho 

zlepšilo, za nás vůbec nebyly materiály, neměly jsme žádné přístroje atd. 

Nefungoval žádný systém, vše šlo za chodu, učili nás lidé, kteří se 

zdravotnictvím neměli nic společného. A učí tam lidé, kteří tam nemají, co dělat, 

alespoň podle mě.  
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12.26 Rozhovor 26 

Jaký rok jsi absolvovala? 2014 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Věděla jsem, že chci studovat 

medicínský obor a viděla jsem se na záchrance. 

Změnilo se to během studia? Asi ne, jen mě trochu studium demotivovalo, 

přístupem fakulty a vyučujících. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ano, nemohla jsem najít práci v oboru, takže jsem 5 měsíců dělala v kavárně. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes?  Po 5i 

měsících v kavárně jsem dostala pracovní nabídku na urgentní příjem, kde 

pracuji dodnes a jsem naprosto šťastná za to, kde jsem a práce mě naprosto baví. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Myslím, že naše 

škola má pouze dva předměty, které jsou k nám ku prospěchu. A to ARIP a UM 

a ostatní předměty pro nás byly zbytečné, ale to se již hodně změnilo.  

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Spolehnout se sama na 

sebe. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ne, ani náhodou. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Nevím, jak je to teď, 

ale z mé zkušenosti, rozhodně zařídit lepší praxe a mnohem víc hodin praxí a ne, 

jen jednou týdně. Myslím, že je zbytečné, aby když jsme ve škole od pondělí do 

čtvrtka každý den, tak proč nám zabít i pátek hodinou tělocviku a my pak kvůli 

tomu nemohli jet již ve čtvrtek domů, ostatní fakulty mají výuku třeba jen tři dny 
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v týdnu, ale u nás to neumí nějak zorganizovat. A myslím, že rozhodně je třeba 

změnit skladbu vyučujících. A rozhodně více pomůcek k výuce. Také si myslím, 

že je důležité, aby se vyučující shodli na tom, co po studentech chtějí. 

12.27 Rozhovor 27 

Jaký rok jsi absolvoval? 2015 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Původně jsem jít pracovat 

k hasičům, ale zároveň jsem chtěl mít hotovou vysokou školu a záchranář mi 

přišel jako nejbližší obor. 

Změnilo se to během studia? No jasně, během studia jsem se rozhodl, že chci 

být záchranář a ne hasič.  

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nastoupil jsem hned po absolvování na urgentní příjem v Motole, takže za mě 

nelišilo. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Můj příběh 

je ve své podstatě krátký, po státnicích jsem nastoupil na ten urgentní příjem, kde 

jsem dodnes. A když vidím spektrum výjezdů u záchranky, tak asi nechci 

nastoupit na ZZS a raději zůstanu, tam kde jsem, raději chci zachraňovat životy, 

a ne dělat převážně taxislužbu. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Teorie je z fakulty 

opravdu velmi dobrá. Ale zbytek nás musela naučit praxe. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Naučila mě velké 

trpělivosti a umět zachovat chladnou hlavu. 
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Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Zdravotnického záchranáře 

bych určitě absolvoval znovu jen ne na Kladně.  

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy?  Přístup ke studentům 

a daleko více praxe a nasmlouvat pracoviště, kde se studentům dostane potřebná 

pozornost.  

12.28 Rozhovor 28 

Jaký rok jsi absolvoval? 2016 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Chtěl jsem pracovat v horské 

záchranné službě, takže mi to přišlo jako dobrá volba. 

Změnilo se to během studia? Ano, během studia jsem si uvědomil, že horská 

služba není pro mě a že vlastně chci pracovat na zdravotnické záchranné službě. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Hned po škole jsem šel na ZZS, tudíž ne. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Pracoval 

jsem na ZZS v Plzni, poté jsem šel na dětské ARO v Motole, pak následovala 

urologická JIP v Thomayerově nemocnici, poté jsem šel na urgentní příjem na 

Bulovku a teď jsem zase na ZZS ve středočeském kraji, kde jsem naprosto 

spokojený.  

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Za mě asi spíše 

až ta praxe. 
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Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Mně asi více než škola, 

přinesly spousty věcí soutěže, na které jsem mohl díky škole, takže má odpověď 

zní, že mi přinesla možnost účasti na soutěžích. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ne, šel bych na medicínu. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Víc praxe na školících 

střediscích ZZS. 

12.29 Rozhovor 29 

Jaký rok jsi absolvoval? 2018 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Přál jsem si pracovat na ZZS. 

Změnilo se to během studia? Motivace se pro mě nezměnila. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Z legislativních důvodů jsem musel na rok na UP, ARO nebo JIP. Takže jsem šel 

na UP, ale na ZZS se chystám příští rok. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Vzali mě 

ihned po absolvování na urgentní příjem, prvotní pracovní neúspěchy plynoucí 

z neznalosti práce byly nasnadě, nyní je pro mě každým pracovním úspěchem 

spokojený pacient po maximální možné péči, kterou mu ze své pozice mohu 

nabídnout. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Škola naučí spíše 

teorii, praxi jsem nabral ve většině až po absolvování studia, na praxích ve škole 

jsem se nic moc nenaučil. 
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Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Umění přistupovat k 

pacientům, seznámení se s problematikou celkového procesu ošetření pacienta. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ne. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Kvalitní vyučující 

tepající studenty od prvního dne až do státnic. Více praktických hodin. V našem 

zaměstnání není místo pro neznalost jak praktických věcí, tak teorie. 

12.30 Rozhovor 30 

Jaký rok jsi absolvoval? 2018 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Vždy jsem chtěl pracovat na ZZS. 

Změnilo se to během studia? Nezměnilo. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Povinný rok na intenzivní péči pro získání kompetence. Zajímavý pohled na 

následnou péči po předání z terénu, nicméně z urgentní medicíny tam toho moc 

není, jsem tam dodnes.  

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Vzali mě 

hned, bez potíží. Ve zdravotnictví je stále nedostatek lidí. Jsem ze školy teprve 

chvíli a stále u lůžka, myslím, že jestli brzy nedostanu místo na ZZS, tak skončím 

ve zdravotnictví úplně. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? 1/4 škola, 3/4 

praxe. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Pevné základy znalostí. 
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Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ano 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Praxe, praxe a zase 

praxe. Praxí si to vsugerujete a naučíte se. Je škoda že je jí na školách tak málo. 

Tohle je mé motto: Řekni mi, a já zapomenu. Ukaž mi, a já si zapamatuji. Nech 

mě to dělat, a já pochopím. 

12.31 Rozhovor 31 

Jaký rok jsi absolvoval? 2015 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásil? Chtěl jsem pomáhat lidem a 

pracovat v akčním prostředí. 

Změnilo se to během studia? Ne. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ano, nastoupil jsem na urgentní příjem, ale chtěl jsem nastoupit na ZZS. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes? Naprosto 

jednoduché, nastoupil jsem na UP, kde jsem dodnes a stále čekám až mě přijmou 

na ZZS. 

Využil jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Spíše praxe. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Empatický přístup 

k pacientovi. 

Absolvoval by si fakultu a tento obor znovu? Ne. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Lepší a rychlejší 

komunikace ze strany vyučujících a sjednocení vyučujících.  
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12.32 Rozhovor 32 

Jaký rok jsi absolvovala? 2016 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Vždycky jsem chtěla pracovat 

ve zdravotnictví. 

Změnilo se to během studia? Ano, vystřízlivění, že ne vždy je to o záchraně 

života, ale spíše neschopnosti nemocných převzít zodpovědnost za své zdraví. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ne. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes?  Nastoupila 

jsem ihned po absolvování na ZOS, kde jsem se po roce a půl stala vedoucí směny 

a jsem tam dodnes a jsem se svou prací spokojená. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Ano, myslím, 

že škola nám dala opravu dobré základy. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Vědomosti a základy. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ano 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Více praxe. 

12.33 Rozhovor 33 

Jaký rok jsi absolvovala? 2016 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Celkově na jsem podávala 3 

přihlášky, všechny na ČVUT, ale na jiné obory a fakulty. Dostala jsem se na 
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všechny obory. Na ZZ jsem šla kvůli tomu, že jsem úspěšně absolvovala 

přijímačky (např. na jiné obory jsem se dostala na průměr) a tak jsem si řekla, že 

když se mi na ZZ nebude líbit, zkusím další rok jiný obor, na který se dostanu na 

průměr. 

Změnilo se to během studia? Studium se mi zalíbilo a rozhodla jsem se zůstat. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ne 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes?  Šla jsem na 

navazující studium, kde stále jsem, to je můj příběh. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Nejvíc mě 

naučila školní praxe. A i na praxi bylo znát, že i když má oddělení stejné 

zaměření, každá nemocnice má své specifické postupy. I každý zdravotník, proto 

nelze říct, že by mě na vše připravila škola. Poté se každý musí adaptovat tam, 

kde pracuje. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Rozhodně mě naučila to, 

že život není spravedlivý a že se v praxi setkáme vždy s někým, kdo si vylévá 

své komplexy na studentech/služebně mladšímu kolegovi. Nehrají roli jen 

znalosti, ale štěstí, podlézavost a osobnost, která se buď zalíbí vyučujícímu nebo 

ne. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Větší profesionální 

přístup přestat řešit subjektivní sympatie či křivdy ze svého života. Více 

odborníků, kteří chtějí učit, aby něco studenty naučili a ne, jen pro přivýdělek.  
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12.34 Rozhovor 34 

Jaký rok jsi absolvovala? 2016 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Milovala jsem Medicopter 117, 

takže proto. 

Změnilo se to během studia? Setkala jsem se s realitou, takže ano. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Nelišilo, nastoupila jsem na ZZS. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes?  Nastoupila 

jsem na ZZS, kde působím dodnes. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Znalosti a 

základy mi přinesla škola. Praxe to jen vytříbila a doplnila. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Základní znalosti. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ano. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Více praktických 

dovedností, sjednocení učiva, ne stylem, co vyučující, to jiné požadované znalosti 

na stejné téma. 

12.35 Rozhovor 35 

Jaký rok jsi absolvovala? 2016 

Za jakým účelem jsi se ke studiu přihlásila? Chtěla jsem pracovat na ZZS. 
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Změnilo se to během studia? Ne. 

Lišilo se první zaměstnání po absolvování studia od původní předpokladů? 

Ne. 

Můžeš mi popsat zkráceně svůj příběh po absolvování dodnes?  Vzali mě 

vlastně ještě před dokončením školy. Už na praxích jsem dostávala nabídky a na 

tu z urgentního přijmu jsem s radostí kývla, takže už během školy jsem tam byla 

na DPČ (oficiálně jako sanitář), jakmile jsem měla po státnicích, nastoupila jsem 

jako záchranářka. 

Využila jsi poznatky ze školy nebo Tě vše naučila až praxe? Jasně, že jsem je 

využila, FBMI vás dokáže připravit dobře. 

Co Ti vysoká škola přinesla do profesního života? Orientaci v širších 

souvislostech. 

Absolvovala by si fakultu a tento obor znovu? Ne. 

Co by mohla fakulta zlepšit pro budoucí absolventy? Méně byrokracie, 

příznivější hodiny, fakt to musí jít jinak než každý den 8:00-20:00 ve škole, zázemí 

- v areálu dostupná knihovna, obědy, dostatek míst ve studovně, učitelé - někteří 

byli podle mého neskromného názoru nekompetentní, někteří velmi 

kompetentní, ale vytížení a hodiny nebyly připravené, praktická výuka by snesla 

vylepšení - víc času, menší skupinky. 


