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BAROMETR MEZI MEDIKY

PRŮZKUM MEZI STUDENTY 
LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČESKÉ REPUBLICE

Dokument je majetkem HealthCare Institute o.p.s., který byl zároveň realizátorem průzkumů. 
Šíření celého obsahu nebo jeho částí se dovoluje pouze s uvedením názvu organizace HealthCare Institute o.p.s.

BAROMETR MEZI SESTRAMI
PRŮZKUM MEZI STUDENTY STŘEDNÍCH, 

VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL VZDĚLÁVAJÍCÍCH 
VE ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH

http://www.hc-institute.org/


POZNÁMKA: Případné disproporce ± 1% v součtech procentních podílů v následujících grafech jsou dány matematickým zaokrouhlováním. 
V rámci následujícího porovnání byly využity data studentů všech ročníků.

HealthCare Institute o.p.s., www.hc-institute.org

Sběr dat:

Online průzkum – metodou anonymního strukturovaného 
samovyplňovacího dotazníku.

Průzkumy jsou koncipovány i prezentovány jako anonymní.

Komunikace:

▪ Vedení osmi lékařských fakult v České republice 
(Barometr mezi mediky),

▪ vedení středních, vyšších odborných škol 
a vysokých škol vzdělávajících ve zdravotnických 
oborech v České republice (Barometr mezi sestrami).

Velikost vzorku:

V roce 2020 se do „Barometru mezi sestrami“ 
zapojilo celkem 3 268 studentů v České republice.

V roce 2021 se do „Barometru mezi mediky“ zapojilo 
celkem 1 053 studentů z českých lékařských fakult .

Realizace:

2020 – Barometr mezi sestrami

2021 – Barometr mezi mediky

Cílová skupina:

▪ Studenti osmi lékařských fakult v České republice 
(budoucí medici),

▪ studenti středních, vyšších odborných škol a vysokých 
škol vzdělávajících ve zdravotnických oborech 
v České republice (budoucí sestry).

Metodika
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POROVNÁNÍ NÁZORŮ RESPONDENTŮ 
V PRŮZKUMECH MEZI MEDIKY 

A SESTRAMI

POZNÁMKA: Grafy neznázorňují respondenty, kteří se v dané otázce nevyjádřili.

http://www.hc-institute.org/
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Ano, chci pracovat v České republice Ne, chci pracovat v zahraničí Ne, chci pracovat v jiném segmentu

Medici 2021

Sestry 2020

Preference práce v České republice
Otázka: „Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém zdravotnictví?“ 
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▪ Pozitivní zprávou pro tuzemské zdravotnictví je, že 82 %
mediků a 83 % budoucích sester plánuje po ukončení svého
studia zůstat pracovat v České republice.

▪ Mezi mediky (18 %) je obecně větší zájem o práci
v zahraničí oproti budoucím zdravotním sestrám (11 %).

▪ 6 % budoucích zdravotních sester zvažuje změnu segmentu
svého následného povolání po ukončení studia.
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Volba typu zařízení při práci v českém zdravotnictví

Otázka: „V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím: TYP ZAŘÍZENÍ.“
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▪ Nejčastěji chtějí studenti pracovat v nemocničním zařízení
(75 % mediků a 58 % budoucích zdravotních sester),
kdy nejzajímavější je pro ně práce ve fakultní nemocnici.
Další volbou jsou nemocnice krajské/městské. Tento typ
nemocnice upřednostňují více medici než budoucí
zdravotní sestry. 8 % zdravotních sester poté volí také
soukromé nemocnice jako místo svého budoucího
povolání.

▪ Medici dále preferují práci v ambulancích (20 %) oproti
jiným zdravotnickým zařízením (3 %). Mezi sestrami
je situace opačná, kdy 26 % sester upřednostňuje práci
v jiném zdravotnickém zařízení oproti práci v ambulanci
(13 %).

48% 47%

2%

52%

37%

8%

Fakultní nemocnice Krajská/městská nemocnice Soukromá nemocnice

75%

20%

3%

58%

13%

26%

3%

Nemocnice Ambulance Jiné zdravotnické zařízení Jiné nezdravotnické
zařízení

Medici 2021

Sestry 2020
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Nemocnice

Medici 2021

Sestry 2020
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▪ Nejčastějším důvodem pro vycestování studentů za prací do zahraničí jsou lepší platové podmínky.

▪ Medici následně vyhledávají lepší životní podmínky v zahraničí. Budoucí zdravotní sestry spíše upřednostňují
získání zkušeností ze zahraničí.

Důvody studentů pro vycestování do zahraničí
Otázka: „V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte, prosím: DŮVOD VYCESTOVÁNÍ.“

1. Lepší platové podmínky.

2. Lepší životní podmínky v zahraničí.

3. Získání zkušeností ze zahraničí.

1. Lepší platové podmínky.

2. Získání zkušeností ze zahraničí.

3. Možnost studia cizího jazyka.

Medici 2021 Sestry 2020

POZNÁMKA: Znázorněny jsou pouze TOP 3 nejvíce zastoupené odpovědi.
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Nejčastější preference lokace studentů pro práci v zahraničí
Otázka: „V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte prosím: LOKACE (ZEMĚ).“

Počet procent  (0 – 100 %)

POZNÁMKA: Grafy znázorňují pouze TOP 5 nejvíce zastoupených zemí.

23%
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33%

Německo

Rakousko

Spojené království
(GB)

Švýcarsko

Slovensko

Ostatní země

20%
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11%
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36%

Německo

Spojené království
(GB)

Spojené státy
americké

Rakousko

Švýcarsko

Ostatní země

Medici 2021

Sestry 2020

Počet procent  (0 – 100 %)
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▪ Největší zájem mediků i budoucích zdravotních sester
je o práci v Německu.

▪ Výčet preferovaných zemí je následně velmi podobný.
Obecně můžeme zaznamenat větší zájem mediků
o práci v Evropě. Budoucí zdravotní sestry
upřednostňují v 11 % případů také práci ve Spojených
státech amerických.

http://www.hc-institute.org/
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Ano Ne Tyto semináře již na naší
škole máme

Zájem studentů o semináře s informacemi pro budoucí praxi
Otázka: „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, …)“
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Ochota studentů obětovat svůj čas ve prospěch budoucí kariéry
Otázka: „Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?“

P
o

če
t 

p
ro

ce
n

t 
 (

0
 –

1
0

0
 %

)

Medici 2021

Sestry 2020

Medici 2021

Sestry 2020

8

▪ Naprostá většina studentů by uvítala možnost zúčastnit
se seminářů, které by jim přiblížily informace pro jejich
budoucí praxi.

▪ 81 % budoucích zdravotních sester by využilo svůj volný
čas ve prospěch budoucí kariéry, tj. o 17 procentních
bodů více než medici (64 %).

http://www.hc-institute.org/


Převážná většina mediků a budoucích zdravotních sester
má zájem o práci v České republice. Medici poté uvažují častěji
o práci v zahraničí než zdravotní sestry. (Str. 4)

Semináře, které by studentům přiblížily 
informace týkající se jejich budoucího 

povolání, jsou obecně vítaným krokem.

Zdravotní sestry by byly častěji ochotny 
obětovat  svůj volný čas ve prospěch 

budování kariéry. (Str. 8)

Nejčastěji chtějí medici i sestry pracovat v nemocnici. 
Medici následně volí práci v ambulancích, 

kdežto zdravotní sestry upřednostňují spíše 
jiné zdravotnické zařízení. (Str. 5)

Závěry porovnání

Nejčastější destinací pro práci v zahraničí je mezi mediky
i budoucími sestrami Německo. Medici se zaměřují
primárně na práci v Evropě. Zdravotní sestry volí často
jako svůj cíl také Spojené státy americké. (Str. 7)

Lepší finanční ohodnocení je nejčastějším důvodem 
pro vycestování za prací do zahraničí. (Str. 6)
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Profil HealthCare Institute o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která pomáhá postupně zvyšovat bezpečnost a kvalitu českého zdravotnictví prostřednictvím zacílených projektů. 

HealthCare Institute o.p.s., www.hc-institute.org

EFEKTIVNÍ NEMOCNICE

Odborná konference, které se 
každoročně účastní přes 700 osobností 
z řad vrcholového managementu nemocnic, 
zdravotních pojišťoven, krajů 
a zainteresovaných firem a organizací.

NEJLEPŠÍ NEMOCNICE

Komplexní hodnotící projekt 
zaměřený na finanční zdraví nemocnic, 
bezpečnost a spokojenost pacientů 
a zaměstnanců v českých nemocnicích.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU

Komplexní hodnotící projekt zaměřený 
na zlepšování kvality služeb směrem 
k poskytovatelům zdravotní péče a k pojištěncům.

BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ

Průzkum mezi řediteli českých 
i slovenských nemocnic, kteří hodnotí stávající situaci 
ve zdravotnictví.

BAROMETR MEZI
MEDIKY

Průzkum mezi studenty českých 
i slovenských lékařských fakult má za cíl 
sledovat změny nálad budoucích mediků 
ve vztahu k tuzemskému zdravotnictví.

BAROMETR MEZI
SESTRAMI

Průzkum mezi studenty českých
škol, vzdělávajících ve zdravotnických 
oborech, má za cíl sledovat změny nálad 
budoucích sester ve vztahu 
k českému zdravotnictví.

BAROMETR MEZI 
PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI

Průzkum sleduje úroveň poskytované zdravotní péče ve vztahu k pacientům se specifickými potřebami
a pomáhá rozšiřovat povědomí o možnostech pacientských organizací. 

BAROMETR MEZI
ZAMĚSTNAVATELI

Průzkum zaměřený na otázky zdraví zaměstnanců
a vztah zaměstnavatelů se zdravotními pojišťovnami.
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„BAROMETR MEZI MEDIKY 2021“ 
BYL REALIZOVÁN POD ZÁŠTITOU:
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PARTNER PROJEKTU

REALIZOVÁNO POD ZÁŠTITOU

NA „BAROMETRU MEZI SESTRAMI 2020“ 
SE PODÍLELI:
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Daniel Vavřina, zakladatel
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 
tel.: +420 608 878 400

Lenka Lunkmoss, výkonná ředitelka 
e-mail: l.lunkmoss@hc-institute.org 
tel.: +420 776 861 101 

Martina Farkavcová, projektová manažerka
e-mail: m.farkavcova@hc-institute.org 
tel.: +420 608 218 052 

Dominik Gřešica, asistent projektu
e-mail: d.gresica@hc-institute.org 
tel.: +420 608 203 053 
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