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Metodologie
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• Sběr dat:

– kvantitativní průzkum – metodou anonymního elektronického dotazníku (listopad 2017 – leden 
2018).

– Komunikace:

– vedení osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku,

– vedení studijních oddělení českých a slovenských lékařských fakult,

– studentské spolky českých a slovenských mediků.

• Cílová skupina:

– studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na 
Slovensku.

• Velikost vzorku:

– v roce 2017 se do průzkumu zapojilo 917 respondentů z českých lékařských fakult (20 % studentů) 

a 495 ze slovenských lékařských fakult (26 % studentů - realizován pilotní ročník).

– Cíl celostátního průzkumu:

– zjištění preference práce v České republice vs. práce v zahraničí a to včetně porovnání výsledků
se studenty slovenských lékařských fakult.



Přehled otázek dotazníkového šetření
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Otázka č. 1 Budete po ukončení studia chtít pracovat ve zdravotnictví nebo pokračovat v navazujícím studiu?

Otázka č. 2 Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém zdravotnictví?

Otázka č. 3 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím: Typ zařízení, zřizovatele zařízení, lokaci.

Otázka č. 4
Pokud byste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, určete prosím podle důležitosti faktory, které ovlivňují výběr místa vykonávání Vaší 
budoucí lékařské praxe…

Otázka č. 5
V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v zahraničí, upřesněte prosím: Typ zařízení, zřizovatele zařízení, důvod vycestování, lokaci a plánovanou 
délku pobytu v zahraničí

Otázka č. 6 Podporuje Vaše fakulta aktivně vykonávání praxe nad rámec Vašeho studia?

Otázka č. 7 Co navrhujete na Vaší fakultě zlepšit?

Otázka č. 8 V jakém oboru máte v plánu pracovat po ukončení Vašeho vysokoškolského studia?

Otázka č. 9 Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru?

Otázka č. 10 Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO ATESTACI ve Vašem oboru?

Otázka č. 11 Určete prosím podle důležitosti faktory, které by podle Vašeho názoru byly důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání.

Otázka č. 12 Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?



Struktura respondentů
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České lékařské fakulty Slovenské lékařské fakulty

82,44% 16,25%Občanství

Česká republika Slovensko Jiné

64,56% 35,44%Pohlaví

Žena Muž

30,75% 36,75% 32,50%Ročník

4. ročník 5. ročník 6. ročník

218

171

141

107

93

89

68

30

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

99,60%Občanství

Slovensko Jiné

Hodnoty pod 2% nejsou v grafech popsány

67,88% 32,12%Pohlaví

Žena Muž

37,37% 28,28% 34,34%Ročník

4. ročník 5. ročník 6. ročník

230

123

119

23

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity
Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave
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Vyhodnocení mezinárodního průzkumu mezi 

STUDENTY LÉKAŘSKÝCH FAKULT 
v České republice a na Slovensku 



79,60% 20,40%2017

Ano, chci pracovat na Slovensku Ne, chci pracovat v zahraničí

Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot2. Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém/slovenském zdravotnictví?
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78 % Čechů studujících na lékařských fakultách má v plánu po ukončení studia pracovat v České republice. Tento počet se v porovnání s rokem 2016 zvýšil o 5 procentních bodů.
Meziročně se snížil počet českých studentů, kteří chtějí pracovat v zahraničí z 27 % na 22 %. Studenti slovenských lékařských fakult v 80 % případů plánují po ukončení jejich studia hledat
zaměstnání na Slovensku.

n=756

n=495

Respondenti 
českého 

občanství.
78,17% 21,83%2017

Ano, chci pracovat v České republice Ne, chci pracovat v zahraničí

73 %

2016

27 %

2016

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot3.1 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém/slovenském zdravotnictví, upřesněte prosím: Typ zařízení
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78 % studentů českých lékařských fakult potvrdilo po ukončení studia zájem o práci v nemocnici, 20 % by preferovalo práci v ambulanci. 67 % slovenských mediků upřednostňuje
po ukončení studia práci v nemocnicích a 32 % v ambulancích.

78,49% 20,35%2017

Nemocnice Ambulance Jiné (např. farmacie, administrativa)

66,50% 32,23%2017

Nemocnice Ambulance Jiné (např. farmacie, administrativa)

n=495

n=917

Hodnoty pod 2% nejsou v grafech popsány

75 % 70 %

20152016

22 % 29 %

20152016



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot3.2 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém/slovenském zdravotnictví, upřesněte prosím: Zřizovatel zařízení
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Státního zaměstnavatele by v případě českých mediků zvolilo 77 % dotazovaných, tj. o 6 procentních bodů více ve srovnání s rokem 2016 (71 %). V soukromém zdravotnickém zařízení by 
svou lékařskou praxi rádo vykonávalo 23 % respondentů. Slovenští medici by v 63 % případů zvolili státního zaměstnavatele, 36 % soukromého zřizovatele. 

n=394

n=688

Hodnoty pod 2% nejsou v grafech popsány

77,03% 22,67%2017

Státní (fakultní / krajské / městské) zdravotnické zařízení Soukromé zdravotnické zařízení Nezvoleno

62,94% 35,79%2017

Státní (fakultní / krajské / městské) zdravotnické zařízení Soukromé zdravotnické zařízení Nezvoleno

71 % 66 %

20152016

26 % 32 %

20152016
významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot4. Pokud byste se rozhodl/a pracovat v českém/slovenském zdravotnictví, určete prosím podle důležitosti faktory, které ovlivňují výběr místa vykonávání Vaší budoucí lékařské praxe…
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n=394

n=688

1

2

3Jasné a jednoznačné podmínky pro 
předatestační/specializační přípravu

Pracovní kolektiv

Velikost úvazku

Oblasti, které české studenty nejčastěji ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí lékařské praxe v České republice:

4
Vyváženost pracovního 
a osobního času

Oblasti, které slovenské studenty nejčastěji ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí lékařské praxe na Slovensku:

1

2

3
Jasné a jednoznačné podmínky pro 
předatestační/specializační přípravu

Vyváženost pracovního 
a osobního času

Pracovní kolektiv 4 Plat

Respondenti 
českého 

občanství.



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot5.3 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v zahraničí, upřesněte prosím: Důvod vycestování
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n=101

n=165

1

2

3Lepší platové podmínky Lepší životní podmínky v zahraničí

Získání zkušeností ze zahraničí

Oblasti, které čeští studenti nejčastěji uvádějí jako důvod pro vycestování za prací do zahraničí:

4
Vyšší míra supervize nad prací 
lékaře

Oblasti, které slovenští studenti nejčastěji uvádějí jako důvod pro vycestování za prací do zahraničí:

1

2

3Lepší platové podmínky Získání zkušeností ze zahraničí

Lepší životní podmínky v zahraničí 4
Širší možnosti uplatnění 
v zahraničí (např. studijní obor je 
v zahraničí více rozvinutý, apod.)

Respondenti 
českého 

občanství.



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot5.4 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v zahraničí, upřesněte prosím: Lokace (Země)
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n=101

n=229

Nejžádanější lokality pro práci v zahraničí v roce 2017:

29,23% 17,58% 8,57% 8,79% 5,05%2017

Německo Rakousko Spojené království (GB) Švýcarsko Slovensko

7 % 7 %

20152016

8 % 4 %

20152016

6 %

2016

18,92% 18,02% 12,16% 9,46% 6,31%2017

Česká republika Německo Rakousko Spojené království (GB) Švýcarsko

39 % 53 %

20152016

11 % 4 %

20152016

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017



42 %

2016

30 %

2016

Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot5.5 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v zahraničí, upřesněte prosím: Plánovanou délku pobytu v zahraničí
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Studenti českého občanství, kteří jsou po ukončení studia rozhodnutí hledat zaměstnaní v zahraničí, plánují ve 41 % případů svou délku pracovního pobytu na 2 – 5 let. 30 %
dotazovaných by rádo zůstalo 6 – 10 let. Pro 27 % respondentů je nejpřijatelnější strávit v cizině 11 a více let. Studenti slovenských lékařských fakult se nejčastěji přiklánějí k variantě
pobytu delšího než 11 let (40 %).

n=101

n=165

41,21% 30,30% 27,27%2017

2 – 5 let 6 – 10 let 11 a více let

27 %

2016

Respondenti 
českého 

občanství.

30,69% 29,70% 39,60%2017

2 – 5 let 6 – 10 let 11 a více let



54 %

2016

44 %

2016

Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot6. Podporuje Vaše fakulta aktivně vykonávání praxe nad rámec Vašeho studia?
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58 % respondentů potvrdilo aktivní podporu fakulty při vykonávání praxe studentů nad rámec jejich studia. Naopak 41 % z celkového počtu respondentů uvedlo, že vykonávání praxe
jejich fakulta aktivně nepodporuje. Slovenští medici uvedli, že jejich fakulta podporuje aktivní vykonávání praxe v téměř 44 % případů. 56 % slovenských mediků tuto aktivní podporu
nepotvrdilo.

n=495

n=917

Hodnoty pod 2% nejsou v grafech popsány

57,58% 41,44%2017

Ano Ne Nezvoleno

43,64% 55,56%2017

Ano Ne Nezvoleno



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot8. V jakém oboru máte v plánu pracovat po ukončení Vašeho vysokoškolského studia?
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n=394

n=688

Preference zaměření práce v České republice a na Slovensku:

7 % 8 %

20152016

5 % 5 %

20152016

8,55% 8,42% 7,88% 6,61% 5,48%2017

Všeobecné praktické lékařství Vnitřní lékařství Dětské lékařství

Anesteziologie a intenzivní medicína Gynekologie a porodnictví

7 % 6 %

20152016

8 % 8 %

20152016

5 % 5 %

20152016

9,06% 7,70% 6,00% 5,44% 5,44%2017

Dětské lékařství Vnitřní lékařství Gynekologie a porodnictví Kardiologie Neurologie



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot8. V jakém oboru máte v plánu pracovat po ukončení Vašeho vysokoškolského studia?
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n=101

n=229

Preference zaměření práce v zahraničí:

7 % 5 %

20152016

5 % 3 %

20152016

7 % 7 %

20152016

6 % 7 %

20152016

6 % 3 %

20152016

8,58% 8,58% 7,78% 5,79% 5,39%2017

Dětské lékařství Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie Gynekologie a porodnictví Kardiologie

8,14% 5,88% 5,43% 5,43% 4,98%2017

Dětské lékařství Anesteziologie a intenzivní medicína Gynekologie a porodnictví Kardiologie Chirurgie



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot9. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru? (tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)
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n=394

n=688

Představa NÁSTUPNÍHO platu v České republice a na Slovensku:

22 % 13 %

20152016

42 % 38 %

20152016

24 % 38 %

20152016

12,50% 37,21% 33,28%2017

od 20.000,- do 25.000,- od 25.000,- do 30.000,- od 30.000,- do 35.000,-

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017

24,62% 31,22% 19,80%2017

od 25.000,- do 30.000,- od 30.000,- do 35.000,- od 35.000,- do 40.000,-

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot9. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru? (tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)
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n=101

n=229

Představa NÁSTUPNÍHO platu v zahraničí:

15 % 12 %

20152016

28 % 30 %

20152016

27 % 28 %

20152016

18,78% 29,69% 18,78%2017

od 25.000,- do 30.000,- od 30.000,- do 35.000,- od 35.000,- do 40.000,-

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017

19,80% 19,80% 34,65%2017

od 25.000,- do 30.000,- od 30.000,- do 35.000,- od 35.000,- do 40.000,-



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot10. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO ATESTACI ve Vašem oboru? (tj. plat v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)
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n=394

n=688

Představa platu PO ATESTACI v České republice a na Slovensku:

13 % 14 %

20152016

24 % 20 %

20152016

33 % 28 %

20152016

27,91% 26,89% 16,28%2017

od 40.000,- do 50.000,- od 50.000,- do 60.000,- od 60.000,- do 70.000,-

15,74% 23,35% 21,07%2017

od 40.000,- do 50.000,- od 50.000,- do 60.000,- od 60.000,- do 70.000,-

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot10. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO ATESTACI ve Vašem oboru? (tj. plat v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)
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n=101

n=229

Představa platu PO ATESTACI v zahraničí:

9 % 12 %

20152016

16 % 15 %

20152016

21 % 24 %

20152016

17,90% 19,65% 16,16%2017

od 50.000,- do 60.000,- od 60.000,- do 70.000,- více než 100.000,-

14,85% 22,77% 14,85%2017

od 50.000,- do 60.000,- od 60.000,- do 70.000,- více než 100.000,-

významná 
změna ve 
srovnání 

s rokem 2017



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot11. Určete prosím podle důležitosti faktory, které by podle Vašeho názoru byly důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání.
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n=495

n=917

1

2

3
Nevyhovující podmínky pro 
předatestační/specializační přípravu

Práce neodpovídající mému 
vzdělání a studijnímu oboru

Absence možnosti kariérního 
nebo platového postupu

Oblasti, které studenti českých lékařských fakult nejčastěji uvádějí jako důvod k odmítnutí nabídky zaměstnání:

4
Nedostatečná supervize nad prací 
lékaře

Oblasti, které studenti slovenských lékařských fakult nejčastěji uvádějí jako důvod k odmítnutí nabídky zaměstnání:

1

2

3
Nevyhovující podmínky pro 
předatestační/specializační přípravu

Práce neodpovídající mému 
vzdělání a studijnímu oboru

Absence možnosti kariérního 
nebo platového postupu 4 Špatné mezilidské vztahy 

na pracovišti



Vyhodnocení průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

Ot12. Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?
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67 % studentů českého občanství projevilo svou ochotu obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování budoucí profesní kariéry. 33 % českých studentů tuto
skutečnost nepřipouští. V případě mediků studujících na slovenských lékařských fakultách je 82 % z nich ochotno věnovat svůj volný čas k vybudování kariéry.

n=495

n=756

Hodnoty pod 2% nejsou v grafech popsány

82,42% 16,57%2017

Ano Ne Nezvoleno

Respondenti 
českého 

občanství.66,53% 32,94%2017

Ano Ne Nezvoleno



Shrnutí průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR
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78 % studentů české národnosti projevilo svůj zájem pracovat po ukončení studia v České
republice, 22 % preferuje práci v zahraničí. Meziročně byl v rámci této oblasti zaznamenán nárůst
o 5 procentních bodů (tj. ze 73 % na 78 %).

Hlavní faktory, které studenty ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí lékařské 
praxe:

• jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační / specializační přípravu,

• velikost úvazku,

• pracovní kolektiv,

• vyváženost pracovního a osobního času,

• plat.

67 % studentů české národnosti by bylo ochotno obětovat významnou část svého volného času ve
prospěch vybudování budoucí profesní kariéry. Studenti slovenských lékařských fakult jsou
v této oblasti ochotni obětovat svůj čas v 82 % případů.

Meziročně klesl počet studentů, kteří chtějí odcestovat za prací do Německa o 10 procentních
bodů (tj. z 39 % na 29 %). Naopak se zvýšil zájem mediků o možnost vycestovat do Rakouska
a to o 7 procentních bodů (tj. z 11 % na 18 %).
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HealthCare Institute, o.p.s. (založena r. 2006) je nezisková organizace, která v roce 2018 organizuje již 13. ročník středoevropské odborné konference
„Efektivní nemocnice“ se zaměřením na strategii nemocnic. Tato konference se bude konat ve dnech 27. – 28. listopadu 2018 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.

Mezi další rozvojové projekty, které organizace HealthCare Institute, o.p.s. realizuje, patří 13. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti
pacientů a zaměstnanců 155 českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR“ a 4. ročník průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“, který hodnotí komunikaci
7 zdravotních pojišťoven (tj. národních plátců zdravotní péče) s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními. Realizuje také 10. ročník projektu „Barometr
českého zdravotnictví mezi řediteli 155 nemocnic“, kteří hodnotí stávající situaci v českém zdravotnictví.

K dalším rozvojovým projektům patří celostátní průzkum „Barometr českého zdravotnictví mezi pacientskými organizacemi“, který hodnotí oblast
poskytované nemocniční a ambulantní péče v České republice očima 150 pacientských organizací a rovněž pomáhá při komunikaci mezi pacienty
a pacientskými organizacemi.

Prostřednictvím projektu „Barometr mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice“ zjišťuje, jaké množství studentů
lékařských fakult v České republice plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů
je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat pracovní nabídky v zahraničí.

V návaznosti na projekt „Barometr mezi mediky“v roce 2017 realizovala druhý ročník celostátního projektu „Barometr mezi studenty zdravotnických
škol 2017 (studenty středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice)“.



Kontakt:

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

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

Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity 
ve zdravotnictví
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Jan Prajzner
projektový manažer
HealthCare Institute, o.p.s. 
e-mail: j.prajzner@hc-institute.org 
tel: +420 608 203 053



Děkujeme za podporu těmto partnerům:
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Partneři projektu

Organizátor projektu


