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Abstrakt: V príspevku prezentujeme problematiku posudzovania pracovnej 
klímy u zdravotných sestier. Uvádzame vybrané výsledky širšie koncipovaného 
výskumu realizovaného v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a v Českej 
republike. 
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Abstract: The article presents evaluation problems of the nurse’s working group. 
We present several chosen results of wider established research conducted in the 
nurving houses and hospitals in Slovakia and Czech Republic.
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Pracovnú klímu vo všeobecnosti možno považovať za významný činiteľ 
ovplyvňujúci také fenomény, akými sú napr. pracovný výkon, vzťahy me-
dzi pracovníkmi, vzťahy medzi podriadenými a nadriadenými, tvorivosť 
a kvalitu života vôbec. Podľa S. Hvozdíka (1999), dôvod, prečo je potrebné 
zaoberať sa psychosociálnou klímou, vyplýva z problémov vzťahov medzi 
človekom a organizáciami, systémami,  ktoré tvorí; nárokmi ľudskej osoby 
a vlastnej kompetencie, sebautvárania a  pripravenosťou systému, organi-
začne spolupôsobiť, napomáhať tomu. 

S. Hvozdík (1998) pod psychosociálnou klímou rozumie psychologic-
kú a organizačnú charakteristiku prostredia konkrétnej society. (Pracovný 
tím, rodina, škola alebo iné spoločenstvo.) 

Niektorí autori (Hvozdík, 1999; Lašek, Mareš, 1981; Zelina, 1994) roz-
lišujú pojem atmosféra a klíma. Podľa Hvozdíka (1999, 238) „o psychoso-
ciálnej klíme môžeme hovoriť všade tam, kde sú typické vzťahy a kde tieto 
pretrvávajú. Špeciálne preto môžeme hovoriť o niekoľkých druhoch klímy. 
Môžeme hovoriť o školskej klíme, rodinnej klíme, medzigeneračnej klíme, 
politickej klíme alebo o klíme párt“.
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 M. Zelina (1994) rozlišuje tri pojmy vzťahujúce sa ku klíme: 

a) prostredie triedy, skupiny – ekológiu triedy, jej fyzikálne komponenty,
b) atmosféru skupiny – vyjadruje vzťahy a javy, ktoré majú krátkodobý 

charakter,
c) klímu skupiny – ktorá je charakterizovaná dlhodobejšie pretrvávajúci-

mi vzťahmi. 

Pod atmosférou chápu skôr krátkodobé, premenlivé, situačne podmie-
nené javy,  ktoré rýchlo odznejú a v priebehu dňa sa ich môže odohrať aj 
viacej. Pri pojme klíma  uvádzajú skôr dlhodobé javy v skupine, ktoré sú 
menej premenlivé, aktualizujú sa  nezávisle od okamžitej situácie. Človek 
vo svojej práci strávi najmenej tretinu svojho  života a tento čas má určite 
nezanedbateľný vplyv aj na jeho ďalšie vzťahy. 

 G. Rosse a T. F. Marshall (1974) popisujú klímu na základe dvoch cha-
rakteristík : expresie a inštrumentality. Expresiu charakterizujú vnútorné 
charakteristiky, ako napr. pocity, sebaocenenia, snaha udržať vzťahy. Pre 
inštrumentálnosť sú typické procedúry riadenia, napr. usmerňovanie, vy-
dávanie pokynov a pod. 

Iní autori (Repeti, Comas,1991) poukazujú na koncept klímy, ktorá im-
plikuje nejakú sociálnu silu, ovplyvňujúcu všetkých členov skupiny. Okrem 
toho poukazujú na skutočnosť pôsobenia vlastného sociálneho prostredia. 

G. Ekvall (1986) vymedzuje pracovnú klímu ako správanie, postoje, 
pociťovanie typické pre život na nejakom pracovisku. Medzi charakteris-
tické znaky klímy na pracovisku zaradil odporovanie myšlienok, humor, 
hravosť, nápaditosť jej členov, dynamickosť, diskusie, dôveru, konflikty, 
slobodu, úspešnosť, tlak času, riziko. V ďalšej práci (1987) uvádza objek-
tívny a subjektívny prístup k skúmaniu klímy. Podľa objektívneho prístupu 
charakteristikou klímy je typické prežívanie, názory, vzťahy v organizácii. 
Je konzistentné k individualite a k situácii. Podľa subkjektívneho prístupu 
je klíma spoločná ako perceptuálna jednota. Charakteristické je tu spoloč-
né vnímanie, ktoré robí klímu konzistentnou v čase a v priebehu rôznych 
udalostí. Ide o široko koncipované znaky, ktoré spoluvytvárajú klímu.

 Podľa D. G. Mayersa (1986) každý si vyberá z prostredia to svoje. Kon-
senzus spoluvytvára klímu. Podľa D.J.Shalicrossovej (1985) celková klíma 
je skutočnosťou, ktorá môže ovplyvňovať správanie jednotlivcov v pracov-
nej skupine. Uvádza tri významné faktory klímy: 

– fyzické prostredie ako klíma pracoviska,
– mentálnu klímu,
– emocionálnu klímu.
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Pod fyzickou klímou chápe pracovné miesto človeka, fyzikálne pod-
mienky, ktoré ho dopĺňajú (priestor, svetlo, hluk a pod.) aj celkové pracov-
né podmienky. Mentálna dimenzia klímy zahŕňa podmienky vytvorené na 
prácu, napr. zo strany vedúceho, ale aj ostatných bezprostredných spolu-
pracovníkov. Emocionálna klíma optimálne podporuje vzájomnú dôveru, 
spoľahlivosť, úprimnosť, otvorenosť, srdečnosť, akceptáciu a empatiu.

Klíma bola doteraz skúmaná vo vzťahu k výkonnosti, k tvorivosti, 
interpersonálnym vzťahom a pod. V našom výskume sa v budúcnosti za-
meriame na vzťah pracovnej klímy a výskytu mobbingu a bullyingu na 
pracovisku. V tejto štúdii sa zameriame na zmapovanie pracovnej klímy 
v špecifickom prostredí – v prostredí zdravotníckych zariadení na Sloven-
sku a v Českej republike. 

 

CIEĽ PRIESKUMU

Hlavným cieľom nášho prieskumu bolo zistiť charakter skupinovej klí-
my u zdravotných sestier v rôznych zdravotníckych zariadeniach na Slo-
vensku a v Českej republike.

PROBLÉM PRIESKUMU

Základný problém prieskumu by sme mohli vyjadriť v týchto otáz-
kach:

–  Aká sociálna klíma prevláda na skúmaných zdravotníckych zariade-
niach?

– Zistíme rozdiel v sociálnej klíme na pracoviskách na Slovensku a v Čes-
kej republike?

METODIKA PRIESKUMU

Na zisťovanie pracovnej klímy sme aplikovali Kollárikovu Škálu sku-
pinovej  atmosféry, pozostávajúcu z desiatich charakteristík umiestnených 
na osem stupňovej  škále. Na tej istej škále znakom „X“ mali responden-
ti zhodnotiť atmosféru vo svojej  pracovnej skupine, znakom „O“označiť 
charakteristiku atmosféry, ktorú by si na svojom  pracovisku želali.

Uvedená metodika bola doplnená listom s demografickými údajmi 
o respondentoch. 
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PRIESKUMNÁ VZORKA

Prieskumu sa zúčastnilo 50 respondentiek zo Slovenska a 50 z Českej 
republiky. 44 % súboru tvorili študentky externého bakalárskeho štúdia 
v odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a dentálna hygiena Zdravot-
níckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Zostávajúcich 66% skú-
maného súboru tvorili ich najbližšie kolegyne na vlastných pracoviskách. 
Zastávali pozície zdravotnej sestry ( 57%), staničnej sestry ( 32%) alebo 
vrchnej sestry (11%). Priemerný vek respondentiek bol 39 rokov. Slovenky 
mali v priemere 37 rokov a Češky 42 rokov. V celom súbore bolo 66% vy-
datých, 6% rozvedených, 1% ovdovelých a 27% slobodných žien. Všetky 
mali stredoškolské vzdelanie s maturitou, pracovali v oblasti zdravotníctva 
na plný úväzok, z toho 47% v štátnej organizácii a 43%v súkromnej sfére. 
42% s počtom zamestnancov menej ako 25 , 44% s počtom zamestnancov 
26- 100, 8% s počtom zamestnancov 101- 500 a 6% s 501- 1000 zamest-
nancami. Všetky respondentky boli v postavení zamestnanec. 38% tvorili 
vedúce pracovníčky (vrchné sestry, staničné sestry, resp. hlavné inštru-
mentárky. Rozdiely v demografických údajoch medzi respondentkami zo 
Slovenska a Čiech boli veľmi malé, preto sme ich v tejto štúdii neuviedli.

VÝSLEDKY A ICH INTERPRETÁCIA

Fenomén sociálnych vzťahov na pracovisku, vytváranie skupinovej 
atmosféry, snaha poznať ho, vedieť diagnostikovať a následne ovplyvniť 
pozitívnym smerom, nie je jednoduché. Nami aplikovaná Škála skupinovej 
klímy obsahovala týchto desať dvojíc: priateľská – nepriateľská, prijíma-
júca – odmietajúca, uspokojujúca – znervózňujúca, nadšená – znechucu-
júca, produktívna – neproduktívna, úprimné vzťahy – vlažné vzťahy, koo-
peratívna – nekooperatívna, zaujímavá – nudná, podporujúca – chladná, 
úspešná – neúspešná.

V škále si respondenti mohli voliť z týchto úrovní: (napríklad)
 

srdečná :..............:.............:.............:.............:.............:.............:............. : chladná 
 8  7  6  5  4  3  2  1
 veľmi  vcelku  dosť  menej  trochu  dosť  vcelku  veľmi
 srdečná  srdečná  srdečná  srdečná  chladná  chladná  chladná  chladná 

V dimenzii „priateľskosť – nepriateľskosť“ naším meraním atmosféry 
na pracovisku sme zistili, že najviac respondentiek (46%) pracuje v menej 
srdečnej atmosfére (piaty stupeň škály), 27% v trochu chladnej atmosfére 
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(štvrtý stupeň škály), 13 % v dosť srdečnej atmosfére (šiesty stupeň škály), 
8% vo vcelku srdečnej atmosfére (siedmy stupeň škály), 5% zdravotných 
sestier pracuje vcelku v chladnej atmosfére (druhý stupeň škály) a 3% 
vo veľmi chladnej atmosfére (prvý stupeň škály). Väčšina respondentiek 
(73%) vo svojej práci zažíva vcelku neutrálnu atmosféru na svojom praco-
visku (piaty a štvrtý stupeň škály), v ktorej atmosféra býva menej srdečná, 
príp. trochu chladná. 

Každá z respondentiek by si priala priaznivejšiu atmosféru na pracovis-
ku v porovnaní s tou, v ktorej žijú. Až 96% zdravotných sestier, staničných 
sestier alebo vrchných sestier by si želalo siedmu úroveň škály, vcelku sr-
dečnú atmosféru.

Porovnávaním tejto dimenzie klímy medzi slovenskými a českými 
zdravotnými sestrami sme zistili rozdiely hlavne vo vzťahu k druhu orga-
nizácie, v ktorej pracujú. Najviac slovenských zdravotných sestier najčas-
tejšie zažíva „trochu chladnú“ atmosféru ( 4. stupeň škály) v štátnych orga-
nizáciách, zatiaľ čo v Česku najviac zdravotných sestier pracuje vo „vcelku 
srdečnej“ atmosfére (7.stupeň škály) v súkromných organizáciách.

V dimenzii „prijímajúca – odmietajúca“ atmosféra naše zistenia boli vo 
veľkej miere zhodné s predchádzajúcimi meraniami vo vzťahu k obydliu 
respondentiek  (Slovensko-Česko) aj k organizácii, v ktorej pracujú (súk-
romná, štátna). 

Skúmajúc pracovnú atmosféru pojmami „uspokojujúca – znervóz-
ňujúca“sme zistili, že najviac stredného zdravotníckeho personálu našej 
prieskumnej vzorky (36%) vníma svoju pracovnú atmosféru ako dosť 
uspokojujúcu (6. stupeň škály) alebo ako menej uspokojujúcu (22%) v 5. 
stupni škály. Všetky respondentky by si priali skôr „vcelku uspokojujúcu-
“atmosféru, nachádzajúcu sa v 7. stupni škály. Najviac slovenských zdra-
votných sestier atmosféru v ktorej pracujú, považovali za menej uspoko-
jujúcu, české sestry za dosť uspokojujúcu. V súkromných organizáciách 
na Slovensku aj v Čechách prevláda skôr trochu znervózňujúca atmosféra, 
v štátnych prevláda najčastejšie dosť uspokojujúca atmosféra.  

Najviac respondentiek vo svojej práci nepociťovalo príliš veľa nadšenej 
atmosféry. 

V rozsahu „nadšená – znechucujúca“ atmosféra 33% respondentiek po-
ciťovalo menej nadšenú atmosféru (5. stupeň škály) alebo trochu znechu-
cujúcu atmosféru (29%) vo 4. stupni škály. Rozdiely medzi Slovenkami 
a Češkami boli zanedbateľné. Nadšenie  spojené s pracovnou atmosférou 
vo svojej práci naše respondentky najčastejšie neočakávali. Najviac by im 
vyhovovala „dosť nadšená“ atmosféra (6. stupeň škály).

V dimenzii produktívna verzus neproduktívna pracovná atmosféra  
naše respondentky ju najčastejšie (39%) považovali za „dosť produktív-
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nu“ (6. stupeň škály). Väčšina českých zdravotných sestier (42%) dala skôr 
„vcelku produktívna“, v 7. stupni škály, slovenské zdravotné sestry najčas-
tejšie (34%) „menej produktívna“.

V obidvoch súboroch za „veľmi produktívnu“ atmosféru (8. stupeň šká-
ly). Najčastejšie označili sestry pracujúce v súkromnej sfére a v menších 
organizáciách menej ako 25). Väčšina respondentiek by si priala „vcelku 
produktívnu“ atmosféru (7. stupeň škály). 

Vzťahy na pracovisku v škále „úprimné – vlažné“ najviac responden-
tiek celého súboru (51%) označilo za menej úprimné, v 5. stupni škály. 
Porovnávaním oboch súborov sme výraznejšie rozdiely nezistili ani vzhľa-
dom k druhu organizácie, alebo počtu zamestnancov. Väčšina zdravotných 
sestier by si priala len o jeden stupeň úprimnejšie vzťahy („dosť úprim-
né“). 

V škále „kooperatívna – nekooperatívna“ atmosféra sme najčastejšie 
(29%) zistili „dosť kooperatívnu“ atmosféru, v 6. stupni škály. V sloven-
skom a českom súbore sme nezistili výraznejšie rozdiely. Kooperujúcejšiu 
atmosféru (7. stupeň škály) sme však zistili u pracovníčok v súkromnej 
sfére a v organizáciách s menším počtom zamestnancov (menej ako 25). 
Väčšina respondentiek by si priala kooperatívnejšiu atmosféru (7. stupeň 
škály). 

Pracovnú atmosféru vyjadrenú pojmami „ zaujímavá – nudná“ zdra-
votné sestry najčastejšie označili za „ vcelku zaujímavú“ v 7. stupni škály 
(67%) a zároveň s ňou najčastejšie súhlasia (51%). Označili ju ako tú, ktorú 
by si priali mať na pracovisku. Rozdiely k skúmaným premenným neboli 
výraznejšie.

V rozpätí „podporujúca – chladná“ atmosféra sme zistili skoro rovno-
merné rozloženie v celej škále, okrem 8. a 1. stupňa škály. Rozdiely medzi 
pracoviskami na Slovensku a v Čechách sme nezistili. Najpodporujúcejšiu 
atmosféru v 7. stupni škály sme zistili v súkromných organizáciách (31%) 
s menším počtom zamestnancov. 

Vo vyjadrení atmosféry adjektívami „úspešná – neúspešná“ sa najviac 
respondentiek prezentovalo neutrálne v 5. stupni škály (31%) alebo vo 4. 
stupni škály (28%).

Výraznejšie rozdiely vo vzťahu k skúmaným premenným sme nezistili. 
Pri osobnom distribuovaní zvolenej metodiky na skúmanie skupinovej at-
mosféry respondentky často polemizovali o vhodnosti niektorých adjektív 
vzhľadom k skúmanej problematike ( pracovnej atmosfére). Najdiskuto-
vanejšími adjektívami boli „ zaujímavá- nudná“ a „úspešná – neúspešná“. 
Pri vypĺňaní týchto škál sa respondentky domnievali, že týmito pojmami 
nemožno dosť presne vyjadriť dimenzie pracovnej atmosféry.  
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ZÁVER

Zdravotné sestry posudzovali pracovnú klímu na svojich pracoviskách 
v podstate priaznivo. Pri každom skúmanom adjektíve na posúdenie pra-
covnej atmosféry sa ich hodnotenia nachádzali na pozitívnom póle šká-
ly, najčastejšie v dimenziách 5., 6. a 7. stupňa škály. Výraznejšie rozdie-
ly sme nezistili ani medzi slovenskými a českými zdravotnými sestrami. 
V niektorých adjektívach „ produktívna“ a „kooperatívna“ atmosféra sme 
zistili výraznejšie rozdiely vzhľadom k druhu organizácie, v prospech súk-
romnej sféry organizácie a vice versa voči štátnym organizáciám. V tých 
istých adjektívach a v adjektíve „produktívna“ sme zistili, že v menších 
pracovných skupinách je pracovná atmosféra priaznivejšia, ako býva vo 
väčších alebo veľkých organizáciách. 

Všetky respondentky vo väčšine uvedených adjektív by si priali zlepšiť 
pracovnú atmosféru aspoň o jeden stupeň. Našim ďalším prieskumným zá-
merom bude analyzovať vzťahy pracovnej klímy našich respondentiek vo 
vzťahu k výskytu mobbingu a bullyingu na ich pracoviskách. 
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