BAROMETR MEZI SESTRAMI
MEZINÁRODNÍ PRŮZKUM MEZI STUDENTY STŘEDNÍCH,
VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL
VZDĚLÁVAJÍCÍCH VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH.

Dokument je majetkem HealthCare Institute o.p.s., který je zároveň realizátorem mezinárodního průzkumu.
Šíření celého obsahu nebo jeho částí se dovoluje pouze s uvedením názvu organizace HealthCare Institute o.p.s.
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Metodologie
Cíl mezinárodního průzkumu:
Zjištění preference práce v tuzemsku a v zahraničí
a porovnání výsledků v různých otázkách priorit studentů
v České republice a ve Slovenské republice.
Sběr dat:

Komunikace:

▪

Online průzkum – metodou anonymního strukturovaného
samovyplňovacího dotazníku.

Vedení 75 středních a vyšších odborných škol
a 16 vysokých škol vzdělávajících
ve zdravotnických oborech v České republice.
▪ Vedení 31 středních a vyšších odborných škol
a 10 vysokých škol vzdělávajících
ve zdravotnických oborech ve Slovenské republice.

Velikost vzorku:
V roce 2020 se do průzkumu zapojilo celkem
3 268 studentů v České republice a 1 080
studentů ve Slovenské republice.

Doba realizace:
Září – prosinec 2020.

Pozn.: Případné disproporce ± 1% v součtech procentních podílů v následujících grafech jsou dány matematickým zaokrouhlováním.
HealthCare Institute, www.hc-institute.org
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Struktura respondentů
3268

1080

OBČANSTVÍ
97,8%

98,8%

ČESKÉ / SLOVENSKÉ
JINÉ

POHLAVÍ
90,9%

9,1%

91,0%

9,0%

ŽENA
MUŽ

ŠKOLA
59,3%

14,7%

26,0%

46,3%

5,5%

48,2%

SŠ
VOŠ
VŠ
Hodnoty pod 3 % nejsou v grafech popsány.
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÝCH OTÁZEK

DETAILNÍ VYHODNOCENÍ MEZI
STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH
A VYSOKÝCH ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH
VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH.
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Otázka: Budete po ukončení studia chtít pracovat ve zdravotnictví
nebo pokračovat ve studiu?
V této otázce jsou názory respondentů v České republice i ve Slovenské republice velmi podobné. Pozitivní zprávou také je, že většina studentů (81,4 % v České republice a 85,7 %
ve Slovenské republice), kteří chtějí po ukončení svého studia pokračovat v dalším studiu, je dále nakloněna zdravotnickému segmentu.

3268

1080
67,8%

44,4%

44,3%

ŠKOLA

48,3%

37,8%
32,1%

SŠ
VOŠ

13,7%

11,3%

VŠ

6,0%

Ano, budu chtít
pracovat

Chci pracovat, ale Ne, chci pokračovat ve
zároveň pokračovat ve
studiu
studiu

V JAKÉM SEGMENTU
CHCETE POKRAČOVAT
VE SVÉM STUDIU?

Nezvoleno

Počet procent (0 – 100 %)

Počet procent (0 – 100 %)

61,9%

53,2%
43,2%
38,0%

38,0%

28,8%

18,6%
8,8%
3,4%
Áno, budem chcieť
pracovať

Zdravotnický segment
81,4%

Chcem pracovať, ale Nie, chcem pokračovať
zároveň pokračovať v
v štúdiu
štúdiu

Jiný segment
16,1%

Nezvoleno

1060
Nezvoleno

Zdravotnícky segment
85,7%

Iný segment
13,4%

238

Hodnoty v grafu vyjadřují názory respondentů, kteří zvolili variantu, že chtějí pokračovat ve studiu.
Hodnoty pod 3 % nejsou v grafech popsány.
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Otázka: Budete chtít po ukončení studia pracovat v tuzemském
zdravotnictví?
83 % respondentů v České republice a 75,6 % respondentů ve Slovenské republice plánuje po ukončení svého studia zůstat pracovat v tuzemském zdravotnictví. Pouhých 6,2 %
studentů v České republice a 4,5 % studentů ve Slovenské republice uvažuje o práci v jiném než zdravotnickém odvětví. Nejčastějším důvodem pro toto rozhodnutí je nenaplnění
očekávání daného oboru a také názory studentů na nedostatečné finanční ohodnocení jejich budoucí práce.

83,0%
75,6%

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY STUDENTŮ PRO PREFERENCE
PRÁCE V JINÉM SEGMENTU

3268

Počet procent (0 – 100 %)

1080

19,4%
10,6%
6,2%

Ano, chci pracovat v tuzemsku

Ne, chci pracovat v zahraničí

Hodnoty pod 3 % nejsou v grafech popsány.

4,5%

Ne, chci pracovat v jiném
segmentu

Obor nenaplňuje mé očekávání

39,2 %

32,1 %

Práce není dostatečně finančně
ohodnocená

25,0 %

30,9 %

Nejsem připraven/a na práci s lidmi
a ve směnách

13,2 %

13,6 %

Nelékařské zdravotnické povolání nemá
adekvátní prestiž

8,1 %

14,8 %

Nezvoleno
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Otázka: Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná
výše platu ve Vašem oboru? (Plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků.)
Představa NÁSTUPNÍHO platu absolventů v hrubém (bez přesčasů / služeb / příplatků) je nejčastěji v rozmezí 25.000 – 30.000 Kč. Výjimku tvoří středoškolští respondenti
ve Slovenské republice, kteří nejčastěji volili variantu odpovědi 20.000 – 25.000 Kč. Po ZAPRACOVÁNÍ by respondenti nejčastěji uvítali plat v rozmezí 30.000 – 40.000 Kč.

SŠ-CZ

Počet procent (0 – 100 %)

Představa NÁSTUPNÍHO platu
47,5%
37,5%

36,4%
30,7%

33,0%

38,3% 37,8%

VOŠ-CZ

32,9%

28,1%
20,3%

SŠ-SK

27,0%

23,1%

15,3%

14,6%
10,3%
6,3%

19,2%

VOŠ-SK

22,0% 22,8%
14,2%

11,8%

10,9% 10,2% 9,0%

3,4% 3,1% 4,2%

12,7%
6,8%

10,7%

VŠ-CZ
VŠ-SK

od 15.000,- do 20.000,-

od 20.000,- do 25.000,-

od 25.000,- do 30.000,-

od 30.000,- do 35.000,-

Ostatní odpovědi

Představa platu PO ZAPRACOVÁNÍ
Počet procent (0 – 100 %)

52,1%
45,8%

43,8%

49,5%

3268

43,4%

33,4%
21,8%
17,4%

19,8%

18,8%

15,8%

22,2% 23,3% 22,0%

27,1%

10,2% 11,3%

od 20.000,- do 30.000,-

20,7%

18,6%
9,3% 7,8%
6,5%

od 30.000,- do 40.000,-

od 40.000,- do 50.000,-

14,8%
8,1% 8,6%

od 50.000,- do 60.000,-

9,6%

8,4%
2,3% 3,4% 4,0%
Ostatní odpovědi

1080
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Otázka: Je podle Vašeho názoru počet hodin praktického vyučování
během Vašeho studia dostatečný?
Necelých 70 % všech respondentů v České i Slovenské republice považuje počet hodin praktického vyučování za dostatečný. Při detailním rozkladu této odpovědi lze sledovat
u středoškolských studentů v České i Slovenské republice menší spokojenost s množstvím praktického vyučování během jejich studia. Většina studentů (86,8 % v České republice
a 88,4 % ve Slovenské republice) by uvítalo, kdyby na jejich škole byly zavedeny tematické semináře, na kterých by se dověděli informace pro jejich budoucí praxi.

Všechny odpovědi
Počet procent (0 – 100 %)

68,1%

83,3%

3268
1080
31,8%

30,5%

Ano

Ne

Nezvoleno

Počet procent (0 – 100 %)

69,1%

Detailní rozklad odpovědi ANO

62,2%

CZ

Hodnoty pod 3 % nejsou v grafech popsány.

Ano
86,8%

Ano
88,4%

76,9%

77,2%

SK

CZ

SK

57,4%

SK

CZ

SŠ
SŠ

Uvítali byste tematické semináře,
které by Vám poskytly dostatek
informací pro Vaši budoucí praxi?
(Např. typy pracovních úvazků,
kvalifikační dohody, výše platu,
výhody a nevýhody pracovišť ...)

78,0%

VOŠ
VOŠ

Ne
9,8%

Ne
9,5%

VŠ
VŠ

Tyto semináře
již na naší
škole máme

3268

Nezvoleno

1080
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Otázka: Určete prosím podle důležitosti faktory, které by podle Vašeho
názoru byly důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání. TOP 5 odpovědí.
Nevyhovující finanční ohodnocení je nejčastějším důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání a to jak u respondentů v České republice, tak u studentů ve Slovenské republice.

1. Nevyhovující finanční ohodnocení.

1. Nevyhovujúce finančné ohodnotenie.

2. Špatné mezilidské vztahy na pracovišti.

2. Zlé medziľudské vzťahy na pracovisku.

3. Absence možnosti kariérního nebo platového
postupu.

3. Práca neodpovedajúca môjmu vzdelaniu
a študijnému odboru.

4. Práce neodpovídající mému vzdělání
a studijnímu oboru.

4. Absencia možnosti kariérneho alebo platového
postupu.

5. Nevyhovující pracovní doba.

5. Nevyhovujúca pracovná doba.
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Otázka: Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část
svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?
81,2 % respondentů v České republice je ochotno obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování své budoucí profesní kariéry, tj. o 5,2 procentní body méně
než v případě respondentů ve Slovenské republice. Oblast praxe je nejčastěji zmiňovanou odpovědí, kterou by studenti obou států rádi zlepšili. V této oblasti by uvítali navýšení hodin
praktického vyučování a také finanční odměnu za realizovanou praxi.

Ano
81,2%

Ne
17,4%

3268
Nezvoleno

Ano
86,4%

Ne
12,9%

1080

Co navrhujete na Vaší škole / univerzitě zlepšit? TOP 3 oblasti.
PRAXE
- navýšit počet hodin, lepší podmínky, organizace, finanční odměna
za realizovanou praxi, možnost výběru zdravotního zařízení.

PRAXE
- navýšit počet hodin, finanční odměna za realizovanou praxi.

KOMUNIKACE
- zlepšit přístup kantorů ke studentům, lepší a rychlejší dostupnost
informací, které se týkají studia.

KOMUNIKACE
- lepší a rychlejší komunikace kantorů se žáky, dostatečné a včasné
informace, které se týkají studia.

VYBAVENÍ
- modernizace učeben, odborných pomůcek, technického vybavení.

VYBAVENÍ
- větší množství odborných pomůcek.

Hodnoty pod 3 % nejsou v grafech popsány.
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VYHODNOCENÍ OTÁZEK STUDENTŮ,
KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT V TUZEMSKU
DETAILNÍ VYHODNOCENÍ MEZI
STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH
A VYSOKÝCH ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH
VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH.
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Otázka: Budete chtít po ukončení studia pracovat v tuzemském
zdravotnictví? Detailní rozklad odpovědi ANO.
78,5 % středoškolských studentů České republiky je rozhodnuto pracovat po ukončení svého studia v tuzemsku. U středoškolských studentů ve Slovenské republice je tento počet nižší
(66,6 %).

Ano, chci pracovat v tuzemsku
91,5%
84,7%

Celkový počet respondentů
v jednotlivých zemích, kteří chtějí
pracovat v tuzemsku.

88,2%

83,3%

78,5%

2711

Počet procent (0 – 100 %)

66,6%

817

CZ

SK
SŠ
SŠ

CZ

SK
VOŠ
VOŠ

CZ

SK
VŠ
VŠ
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Otázka: V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v tuzemském
zdravotnictví, upřesněte: TYP ZAŘÍZENÍ.
Zásadní rozdíly mezi studenty v České republice a ve Slovenské republice lze sledovat ve výběru zařízení, ve kterém by chtěli po ukončení svého studia pracovat. V nemocnici plánuje
pracovat 57,8 % českých studentů, zatímco slovenských studentů jen polovina (50,4 %). Naopak v ambulantních zařízeních je zájem ze strany českých respondentů malý (12,8 %)
oproti respondentům ve Slovenské republice, kde plánuje pracovat v ambulanci téměř třetina slovenských respondentů (31,3 %). Také u varianty odpovědi „jiné zdravotnické
zařízení“ lze sledovat větší rozdílnost odpovědí. V České republice tuto odpověď zvolila čtvrtina respondentů (25,7 %), ve Slovenské republice 16,3 % studentů. Respondenti obou
zemí, kteří zvolili variantu, že chtějí pracovat po ukončení svého studia v nemocnici, míří nejčastěji do fakultní/univerzitní nemocnice.

Typ zařízení

Typ nemocnice
55,3%

2711

1567

51,9%

57,8%

412

817

50,4%

37,5%

25,7%
16,3%

12,8%
3,2%
Nemocnice

Ambulance

Jiné zdravotnické
zařízení

Jiné nezdravotnické
zařízení

Hodnoty v grafu znázorňují preference studentů v oblasti volby typu zařízení.
Hodnoty pod 3 % nejsou v grafech popsány.

25,5%

Počet procent (0 – 100 %)

Počet procent (0 – 100 %)

31,3%

Nezvoleno

18,0%

8,2%

Fakultní nemocnice

Krajská / městská nemocnice

Soukromá nemocnice

Hodnoty v grafu vyjadřují názory respondentů, kteří zvolili variantu, že chtějí pracovat v nemocnici.
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Otázka: V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v tuzemském
zdravotnictví, upřesněte: LOKACE (respondenti v České republice).
Hlavní město Praha je se svými 18,5 % nejžádanější lokací
v České republice, kam mají namířeno respondenti
českého průzkumu. V závěsu za tímto krajem je
Středočeský kraj (10,9 %) a Jihomoravský kraj (10,4 %).

Hl. m. Praha
18,5 %

2711
Sytost barevných odstínů roste společně s narůstajícími procentuálními hodnotami.
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Otázka: V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v tuzemském
zdravotnictví, upřesněte: LOKACE (respondenti ve Slovenské republice).
Ve Slovenské republice je 24,9 % respondentů slovenského
průzkumu rozhodnuto hledat své zaměstnaní v Prešovském
kraji. Také Košický kraj je se svými 20,1 % pro studenty velmi
zajímavou lokalitou.

817
Sytost barevných odstínů roste společně s narůstajícími procentuálními hodnotami.
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Otázka: Jaké faktory ovlivňují výběr místa vykonávání Vaši budoucí
praxe? TOP 5 odpovědí.
Jistota a stabilita v práci, pracovní kolektiv a v neposlední řadě také plat jsou hlavními faktory, které mají největší vliv na rozhodování studentů při volbě místa vykonávání budoucí
praxe v České i Slovenské republice.

1. Jistota a stabilita v práci.

1. Istota a stabilita v práci.

2. Pracovní kolektiv.

2. Plat.

3. Plat.

3. Pracovný kolektív.

4. Vedení pracovního kolektivu.

4. Vyváženosť pracovného a osobného času.

5. Vyváženost pracovního a osobního času.

5. Vedenie pracovného kolektívu.
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VYHODNOCENÍ OTÁZEK STUDENTŮ,
KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT V ZAHRANIČÍ
DETAILNÍ VYHODNOCENÍ MEZI
STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH
A VYSOKÝCH ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH
VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH.
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Otázka: Budete chtít po ukončení studia pracovat v tuzemském
zdravotnictví? Detailní rozklad odpovědi NE.
Studenti v České republice mají menší tendenci po ukončení svého studia pracovat v zahraničí než studenti ve Slovenské republice. Největší rozdíl (12,6 procentních bodů) lze sledovat
u středoškolských studentů, kdy v České republice má v plánu vycestovat do zahraničí 12,6 % respondentů a ve Slovenské republice téměř čtvrtina (25,2 %) studentů.

Ne, chci pracovat v zahraničí

Celkový počet respondentů
v jednotlivých zemích, kteří chtějí
pracovat v zahraničí.

25,2%

Počet procent (0 – 100 %)

345
14,6%

13,6%

12,6%

210
8,9%
5,2%

CZ

SK
SŠ
SŠ

CZ

SK
VOŠ
VOŠ

CZ

SK
VŠ
VŠ
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Otázka: V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte prosím
důvod vycestování a lokaci. TOP 5 odpovědí.
Nejžádanější lokací pro práci v zahraničí je v případě českého průzkumu Německo (20 %) a v případě slovenského průzkumu Česká republika (20 %). Nejčastějšími důvody
pro vycestování do zahraničí jsou lepší platové podmínky a získání zkušeností ze zahraničí.

Důvod vycestování

345

32,2%

NEJČASTĚJŠÍ PREFERENCE LOKACE
STUDENTŮ PRO PRÁCI V ZAHRANIČÍ

210

Počet procent (0 – 100 %)

29,1%

Německo

20 %

13 %

Spojené království

15 %

11 %

Spojené státy americké

11 %

7%

Rakousko

10 %

12 %

Švýcarsko

8%

10 %

23,1%
19,7%

18,7%

17,8%
12,8%
9,9%

10,4%

7,4%

10,4%
8,7%

POZNÁMKA: Ve Slovenské republice zvolili
studenti, kteří chtějí pracovat v zahraničí,
nejčastěji lokaci „Česká republika“ (20 %).
Získání zkušeností ze
zahraničí

Lepší platové
podmínky

Možnost studia cizího
Širší možnosti
Lepší životní podmínky
jazyka
uplatnění v zahraničí
v zahraničí
(např. studijní obor je v
zahraničí více rozvinutý
apod.)

Ostatní odpovědi
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Shrnutí průzkumu mezi studenty středních, vyšších a vysokých škol
vzdělávajících ve zdravotnických oborech.
Většina studentů má v plánu po ukončení svého
studia zůstat pracovat ve své zemi. V České
republice takto uvažuje 83 % studentů, ve Slovenské
republice má v plánu zůstat 75,6 % respondentů.
(Str. 6)

Spokojenost v oblasti počtu hodin praktického vyučování je
menší u středoškolských studentů. V případě České republiky
je spokojeno v této oblasti 62,2 % respondentů středních
škol, v případě Slovenské republiky je spokojeno 57,4 %
středoškolských studentů. (Str. 8)

Nejčastější představa výše platu PO ZAPRACOVÁNÍ
je dle studentů v rozmezí 30 000 – 40 000 Kč
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb
/ příplatků). (Str. 7)

Studenti, kteří mají v plánu zůstat
pracovat v tuzemském zdravotnictví,
míří v případě České republiky
nejčastěji do Hlavního města Prahy 18,5 % (Str. 14), ve Slovenské
republice je nejžádanější lokací
Prešovský kraj – 24,9 % (Str. 15)

Jistota a stabilita v práci má
největší vliv na rozhodnutí, kde
budou studenti vykonávat svou
budoucí praxi. (Str. 16)

Pětina studentů v České republice (20 %),
kteří plánují vycestovat za prací do
zahraničí, by zvolila Německo jako oblast
pro vycestování. 20 % studentů
ve Slovenské republice má v plánu
po ukončení svého studia vycestovat
do České republiky. (Str. 19)

Nevyhovující finanční
ohodnocení je nejdůležitější
faktor, který by byl důvodem
k odmítnutí pracovní nabídky.
(Str. 9)

29,1 % respondentů v České republice a 32,2 %
studentů ve Slovenské republice z řad studentů,
kteří mají v plánu po ukončení svého studia
pracovat v zahraničí, uvádí lepší platové podmínky
jako důvod pro toto rozhodnutí. (Str. 19)
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Profil HealthCare Institute o.p.s.
EFEKTIVNÍ NEMOCNICE
HealthCare Institute o.p.s. (založena r. 2006) je nezisková organizace, která v roce 2021
organizuje již 16. ročník středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice“
se zaměřením na strategii nemocnic. Tato konference se bude konat ve dnech
23. – 24. listopadu 2021 v Praze. Mezi účastníky patří zřizovatelé a vrcholový management
nemocnic a zdravotních pojišťoven z České republiky a Slovenské republiky, včetně
odborníků na management ve zdravotnictví ze států Evropské unie.

NEJLEPŠÍ NEMOCNICE
Mezi další rozvojové projekty, které organizace HealthCare
Institute o.p.s. realizuje, patří 16. ročník celostátního
průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců
150 českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR“.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU
BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ

Realizuje také 13. ročník projektu „Barometr
českého zdravotnictví mezi řediteli 150 nemocnic“,
kteří hodnotí stávající situaci v českém zdravotnictví.
V roce 2021 bude tento průzkum již po čtvrté
realizován také mezi řediteli slovenských nemocnic.

7. ročník průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“ hodnotí
komunikaci 7 zdravotních pojišťoven (tj. národních plátců
zdravotní péče) s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními.

BAROMETR MEZI SESTRAMI

BAROMETR MEZI MEDIKY
Prostřednictvím projektu „Barometr mezi mediky“ - studenty 4., 5. a 6. ročníků
8 lékařských fakult v České republice zjišťuje, jaké množství studentů plánuje
po ukončení svého studia hledat zaměstnání v České republice a naopak kolik
z nich je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. Tento průzkum je
od roku 2018 realizován také mezi studenty slovenských lékařských fakult.

BAROMETR MEZI
PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI
Hodnotí oblast poskytované
nemocniční a ambulantní péče
v České republice očima 150
pacientských organizací a rovněž
pomáhá při komunikaci mezi
pacienty a pacientskými
organizacemi.

V roce 2020 proběhl 3. ročník celostátního projektu
„Barometr mezi sestrami“ (studenty středních, vyšších
odborných a vysokých škol vzdělávajících ve zdravotnictví v
České republice). V roce 2020 byl tento projekt realizován
nově i mezi studenty ve Slovenské republice.

HealthCare Institute, www.hc-institute.org
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PARTNER PROJEKTU

ORGANIZÁTOR PROJEKTU

REALIZOVÁNO POD ZÁŠTITOU

Daniel Vavřina
zakladatel
HealthCare Institute o.p.s.
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org
tel.: +420 608 878 400

Lenka Lunkmoss
výkonná ředitelka
HealthCare Institute o.p.s.
e-mail: l.lunkmoss@hc-institute.org
tel.: +420 776 861 101

Martina Farkavcová
projektová manažerka
HealthCare Institute o.p.s.
e-mail: m.farkavcova@hc-institute.org
tel.: +420 608 218 052
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