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1 Základní terminologie pro edukaci ve zdravotnictví 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

 - definovat základní pojmy z oblasti edukace, 

 - aplikovat získané vědomosti z oblasti pedagogiky a didaktiky pro oblast zdravotnictví. 

 

                           Klí čová slova: 
 
Edukace, edukační cíl, edukační konstrukt, edukační proces, edukační prostředí, edukátor, edukant, 

edukační potřeba, edukační audit, edukační realita 
 

     V posledních letech nabývá edukace ve zdravotnictví  na důležitosti. Zatímco v minulosti byly za 

edukátory označováni zejména absolventi pedagogických fakult, tak rozšířením kompetencí 

sester/zdravotníků vyvstala otázka, jak připravit tyto profese pro roli edukátora. Na základě koncenzu 

došlo k tomu, že edukace se zaměřením na zdravotnictví je vyučována jako samostatný předmět u 

nelékařských zdravotnických profesí na lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních fakultách. 

Pokud se podíváme na funkce sestry tak zjistímě, že v podstatě edukace prolíná cšemi oblastmi 

(autonmní, koordinační, výzkumná,). 

      Než-li se dostaneme k samotné edukace, tak je nutné seznámení se základními pojmy, které jsou 

pro edukaci důležité. 
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                       Terminologie vztahující se k edukaci:  
 

• Didaktika ošetřovatelství objasňuje podstatu výchovně-vzdělávací činnosti v oblasti 

ošetřovatelství. Zabývá se obsahem, metodami, formami, didaktickými prostředky a jejich 

využitím ve výchovně-vzdělávacím procesu. Kromě organizace vyučovacího procesu také 

zkoumá vyučovací koncepce, teorie i vztahy mezi vyučujícími a vyučovanými v 

ošetřovatelství (Grecmanová a kol, 1999). 

 

• Dokumentace v edukačním procesu – je základem edukace o vykonaných edukačních 

aktivitách sestry a pacienta. Kromě edukačního plánu obsahuje také záznam o dosáhnutí 

vědomostí, dovedností, návyků eventuelně problémů (Závodná, 2005, s. 102). Má 

informativní, odbornou, kvalitativní, ekonomickou a právní funkci. 

  

• Edukace je souhrnný pojem pro tradiční výchovu a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o jednoslovný pojem, je lépe operativní. Výchova a vzdělávání se v reálném procesu 

vždy prolínají. Termín edukace působí vhodněji jako ekvivalent k anglickému termínu 

education (Průcha, 2002, s. 66).  

 

• Edukantem v oblasti ošetřovatelství označujeme kterýkoliv subjekt učení v této oblasti bez 

ohledu na věk a prostředí, ve kterém edukace probíhá (student SZŠ, student VŠ ve studijním 

programu Ošetřovatelství, účastník profesního školení, pacient instruovaný sestrou, atd.) 

(Průcha, 2002, str. 67). 

 
• Edukátorem pro oblast ošetřovatelství je nazýván kterýkoliv aktér vyučování či jiné 

intencionální edukační aktivity (učitel, asistent na vysoké škole, lektor, instruktor, mentor, 

konzultant, poradenský pracovník a další osoby, které nějakým způsobem vyučují, poučují, 

instruují jiné lidské subjekty), ale i zvířata (hipoterapie, canisterapie) či neživou umělou 

inteligenci (Průcha, 2002, str. 67).  
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• Edukační audit – je součástí edukačního standardu. Jedná se o systematické zhodnocení, zda 

se edukace a změny v edukaci jednotlivce nebo skupiny realizují efektivně či zda se zvolené 

metody a postupy jsou vhodné k dosažení cílů a zda jsou činnosti a výsledky v souladu 

s plánovanými záměry (Závodná, 2005). 

 

• Edukační cíl je možné definovat jako výsledek, kterého bychom chtěli prostřednictvím 

edukace dosáhnout. Cíle je možné dělit na základě psychických procesů učících se studentů 

na kognitivní, afektivní a psychomotorické (Turek, 1998, s. 31-32). 

 

• Edukačními konstrukty jsou míněny všechny teorie, modely, plány, scénáře, předpisy a jiné 

teoretické výtvory, které nějakým způsobem určují či ovlivňují reálné edukační procesy 

(Průcha, 2002, s. 67). 

 
• Edukační potřeba je charakterizována jako deficit v oblasti vědomostí, dovedností, návyků a 

pozitivních postojů edukanta ve vztahu k jeho zdraví, přičemž tyto nedostatky mohou mít 

negativní dopad na zdraví edukanta nejen v současnosti, ale i v době následné (Juřeníková, 

2010). 

 

• Edukačními procesy nazýváme takové činnosti lidí, při kterých dochází k učení na straně 

subjektu. Určitý druh informace je exponován jiným subjektem a to buď přímo nebo 

zprostředkovaně např. technickým zařízením, textem, atd.  (Průcha, 2003, s. 65). 

 

• Edukační prostředí je vytvářeno všemi fyzikálně-senzorickými elementy jako je osvětlení, 

barva, zvuk, nábytek, prostor, atd., které charakterizují místo edukace. Ve výuce 

ošetřovatelství to jsou např. odborné učebny (McVey, 1985, s. 2953). 

 

• Edukační realita je předmětem moderní pedagogiky a je jí označována každá skutečnost 

odehrávající se v lidské společnosti, kde probíhají edukační procesy nebo  jsou  vyvíjeny 

edukační konstrukty (Průcha, 2002, s. 64). 
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• Edukační standard je vymezen jako dohodnutá závazná norma, která je-li dodržována, pak 

zajistí požadovanou úroveň kvality edukace. Měl by obsahovat následující kritéria: téma 

edukace, charakteristiku standardu, cíl standardu, závaznost a kontrolu standardu (Juřeníková, 

2010, s. 71). 

 

• Efekt edukace - důsledky či účinky vyvolané u jedince a v celé společnosti působením 

edukace. (Juřeníková, 2010) 

 
• Pedagogika je definována jako věda o výchově, která zkoumá výchovu jako záměrnou 

formativní činnost, její vývoj, zákonitosti, podstatu, strukturu, funkci, mechanismy 

v konkrétních historických podmínkách společenského vývoje a rozpracovává teorii a 

metodiku výchovně-vzdělávacího procesu, jeho obsah, principy, organizační formy, metody a 

postupy (Skalka, 1977, s. 539-555). 

 

                                         Použitá literatura:        
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                                        Poznámky k tématu:      
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2 Edukace ve zdravotnictví 

1.1 Edukace - typy a druhy edukace, cílové skupiny edukantů 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

 - definovat pojem edukace včetně jejich základní typů a druhů, 

 - charakterizovat cílové skupiny edukace zdravotníků, 

 - vytvořit příklady k jednotlivým typům a druhům edukace, 

 - aplikovat získané vědomosti v praxi na příkladech. 

 

 

                          Klí čová slova: 
 
Primární edukace, sekundární edukace, terciární edukace, základní edukace, reedukace, komplexní 
edukace. 
 

                               Edukace: 
 
     Edukaci lze charakterizovat jako proces soustavného ovlivňování chování a jednání jedince s 

cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, dovednostech, postojích a návycích. Edukace ke 

zdraví  probíhá od dětství prostřednictvím vlastních vzorů chování či zdravou výchovou v rodině, ve 

škole (preventivní programy, předmět Výchova ke zdraví) a samozřejmě ve zdravotnickém zařízení. 
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                                               Typy edukace:   
 
     Edukaci ve zdravotní péči je možné rozdělit na.  

1. Základní edukaci, během které jsou jedinci nebo skupině předávány nové vědomosti             

a dovednosti, včetně motivace ke změně postojů např. při nově zjištěném onemocnění. 

Př. Edukace nově diagnostikovaného klienta s diabetes mellitus. 

 

2. Reedukační edukaci – (pokračující, rozvíjející, napravující) navazující na předchozí 

vědomosti, zahrnuje také opakování a aktualizaci základních informací a poskytuje další 

informace vzhledem k měnícím se podmínkám.  

 Př. Edukace dlouholetého diabetika, u kterého dojde ke změně pomůcky při aplikaci inzulinu 

(přechod z inzulínové stříkačky na inzulinové pero).   

 

3. Komplexní edukaci – edukace, kdy jsou klientovi/skupině klientů etapově předávány ucelené 

vědomosti a dovednosti, budovány zkušenosti a postoje ve zdraví a prospěšných situacích. 

Většinou jsou realizovány v rámci edukačních kurzů. 

Př. Edukační kurz pro diabetiky. 

 

                                           Druhy edukace:    

  

    Cílem edukace je předcházet poškození zdraví, udržovat zdraví, navracet zdraví a v případě 

nevyléčitelně nemocných či handicapovaných zkvalitnit jejich život. Z tohoto pohledu lze edukaci 

rozdělit na primární, sekundární a terciární. Je zde patrná určitá podobnost se základním dělením 

prevence. 
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1. Primární edukace - cílovou skupinou jsou zdraví lidé, jejím hlavním cílem je nejen       

předcházet zdravotním problémům, ale také pozitivně zlepšovat zdravotní stav jedince či 

skupin. 

2. Sekundární edukace - je zaměřena na nemocné jedince/skupin a jejím úkolem je edukovat 

klienta/skupinu ohledně toho, jakým způsobem může nemoci čelit, dále se snaží zabránit 

vzniku komplikací a směřovat k obnově zdraví.   

3. Terciární edukace - zaměřena na jedince s trvalými a nezvratnými změnami ve zdravotním 

stavu, s cílem zkvalitnit jejich život (Dušová, 2005). 

 

                             Cílové skupiny edukace zdravotníků: 

     Cílové skupiny edukace je možné rozdělit, dle typu informací, které jsou klientům v průběhu 

edukace předány. 

1. Nedeterminovaná cílová skupina  - nejsou daná přesná kritéria pro zařazení do edukace. 

            Př. Informace o zdravém životní stylu v médiích - určeny pro všechny posluchače. 

2. Determinovaná cílová skupina  – jsou dána určitá kritéria – např. věk, onemocnění 

      Př. Brožury či letáky pro pacienty po cholecystektomii. 

3. Cílová uživatelská skupina – zde probíhá individuální plánování dle edukační potřeby. 

      Př. Edukace nemocného se stomií stomickou sestrou. 

 

                                      Použitá literatura:   
       
   DUŠOVÁ, B. Edukace v ošetřovatelství. Ostrava : Ostravská univerzita, 2005.     
   JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2010.  ISBN  
   978-80-247-2171-2. 
    ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovatelstve. 2. vyd. Martin : Osveta, 2005. ISBN80-8063-193. 
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                                        Poznámky k tématu:      
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1.2 Sestra v roli edukátora 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

 - charakterizovat předpoklady zdravotníku k edukační činnosti, 

 - aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, 

-  vyjmenovat didaktické zásady. 

 

                                       Klíčová slova: 
 
 Edukační činnost, edukátorka, edukační role, empatie, komunikační dovednosti, poradenství, 
didaktická zásada. 
 
 

                                Zdravotník jako edukátor: 

 

    Jednou z důležitých funkcí zdravotníků je edukační činnost související s preventivní, 

diagnostickou a léčebnou péčí (lékařská, ošetřovatelská, radiologická, rehabilitační, zdravotně-

sociální, atd.). Např. u sester se jedná o důležitou kompetenci zejména v oblasti autonomní funkce 

sestry – jedná se o žádoucí aktivitu moderního ošetřovatelství.  I při edukaci ve zdravotnictví musí 

být respektovány etické normy a principy, bio-psycho-sociální přístup rozšířený o složku spirituální 

či multikulturní přístup. 
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     Aby zdravotník mohl být dobrým edukátorem, je nutné, aby splňoval následující předpoklady:  

• odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti, 

• ochota klientovi pomoci, 

• schopnost empatie, 

• vybavenost komunikačními dovednostmi verbálními i neverbálními, 

• poradenská činnost, 

• schopnost koordinovat celou edukaci. 

 

     Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že stát se dobrým edukátorem není úplně jednoduché. 

Sami jste se možná setkali se zdravotníkem, který tyto požadavky nesplňoval. 

Má-li být edukace efektivní, pak musí zdravotník zajistit: 

• navázání kontakut s klientem – nezapomínat na důležitost prvního kontaktu, 

• zájem o klienta  - aktivní přístup zdravotníka,                                        

• získání klienta pro spolupráci, 

• vhodné vlastnosti osobnosti sestry (Dušová, 2005). 

 

Zdravotník v průběhu edukace poskytuje: 

• informace,  

• poučení, 

• zkušenosti,  

• informační materiály a texty,  

• získané dovednosti,  

• rady a návody (Závodná, 2005). 

 

Didaktické/výchovné zásady: 

• Při edukaci nesmí edukátor zapomínat také na využívání didaktických zásad - zásada 

individuálního přistupu, zásada přiměřenosti, zásada uvědomělosti, zásada názornosti, zásada 

komplexnosti, zásada spojení teorie s praxí, zásada soustavnosti, zásada vědeckosti, zásada 

operativnosti, zásada opory o kladné rysy člověka, zásada úcty ke každému člověku. 

motivace 
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1.3 Edukační proces 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

 - charakterizovat pojem edukační proces, 

 - popsat jednotlivé fáze edukačního procesu, 

 - stanovit edukační diagnózu, 

 - zhodnotit efektivitu edukačního procesu. 

 

                                       Klíčová slova: 
 
 Edukační činnost, edukátorka, edukační role, empatie, komunikační dovednosti, poradenství. 
 
 
     Edukační proces ve zdravotnictví je předávání konkrétních informací, který se uskutečňuje ve 

specifickém prostředí v rámci vztahu zdravotník-pacient. Je vytvořený záměrně, jedná se o 

dynamický vztah mezi zdravotníkem a učícím se pacientem/klientem. Může být součástí 

ošetřovatelského procesu. Z následující Tab. 1 je vidět určitou analogii mezi edukačním a 

ošetřovatelským procesem. 

Tab. 1 Komparace edukačního a ošetřovatelského procesu  (modifikované dle Závodné, 2005)  

Edukační proces Ošetřovatelský proces 

Sběr údajů + analýza pacientových 
schopností učit a jeho potřeby 

Posouzení - sběr údajů + analýza pacientových 
schopností a jeho potřeby 

Stanovení edukační diagnózy Stanovení ošetřovatelské diagnózy 

Stanovení edukačního plánu Stanovení ošetřovatelského plánu 

Realizace edukace dle plánu Realizace dle ošetřovatelského plánu 

Zhodnocení efektivnosti proběhlé edukace Zhodnocení efektivnosti ošetřovatelských intervencí 
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     Podmínky ovlivňující úspěšnost edukace se dělí na vnitřní (genetické predispozice, psychický stav 

– kognitivní a metakognitivní, fyzický stav, zdravotní stav odolnost proti zátěži) a vnější (vliv - 

školy, zdravotnického zařízení, rodiny, sociálního prostředí, životního stylu a společenských činitelů) 

(Petlák, 2004). 

                                     Fáze edukačního procesu:  

 

1. Fáze edukačního procesu - posouzení  

• sběr údajů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, 

• zjištění výchozího stavu, motivace k učení, dosažené vzdělání, stylu učení, společensko-

ekonomických faktorů, potřeby učení ve vztahu ke zdraví a nemoci či možností 

pacientů/klientů/skupin, 

• ke zjištění stavu se používají např. tyto metody – pozorování, strukturovaný či polostrukturovaný 

rozhovor, písemná analýza, sociometrie, demonstraci pomocí modelu, atd., 

• je důležité pro vymezení výukového (výchovného) cíle, obsahu prostředků při učení (výchově), 

• zjišťují se údaje objektivní i subjektivní. 

 Tab. č. 2 Posouzení paciente/klienta v edukační prostředí  (Wingard, 2005, s. 212) 

Faktory posouzení Informa ční zdroje 

Edukační prostředí Ordinace lékaře 

Emoční stav Osobní anamnéza 

Etnikum Rozhovor s pacientem 

Kultura Škála deprese 

Náboženská víra Test posouzení gramotnosti dospělých v medicíně 

Rod Učební styl 

Sociálně ekonomický status  

Stupeň gramotnosti  

Věk  
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     Před realizací edukace ve zdravotnické péči je nutno mimo jiné nastudovat: 

• metodické příručky pro edukátory se zaměřením na konkrétní onemocnění, 

• standardy edukace pro určité onemocnění, 

• klasifikační systémy NANDA II, NIC, NOC, 

• dokumentaci k edukaci včetně záznamu edukačního posouzení (Němcová, hlinková, 2010). 

 

      Rozsah edukačního posouzení závisí na charakteru onemocnění, prognózou, terapeutickým a 

ošetřovatelským režimem. Záznam posuzování edukačních potřeb by měl mít týmový charakter, 

 

2. Fáze edukačního procesu -  stanovení edukační diagnózy 

     Jedná se o specifikování potřeb pacienta/klienta z pohledu rozsahu nedostatku jeho vědomostí. 

Cílem diagnostiky pacienta před edukací je: 

• určit potřebu učit se 

• zjistit důležité, potřebné údaje 

• diagnostikování potřeb (Závodná, 2005). 

Pro stanovení se využívá NANDA taxonomie II 

 

A. Dvojsložkové: příčina + etiologie   

 Př. Deficit vědomostí/zručností souvisejících se strachem z bolesti. 

 

B. Třísložkové příčina + etiologie + symptomy:  

• Problém (P):  00126 Deficit ve vědomostech – aplikace perorálních diabetik 

• Etiologie (E): poskytnuty nedostatečné informace, špatné pochopení předaných informací 

• Symptomy (S): nepřesné sledování (dodržování) instrukcí. 

3. Fáze edukačního procesu  - příprava edukačního plánu 

Hlavním cílem této fáze je vytvořit smysluplné cíle a zároveň však podněcuje motivaci pacienta. Při 

plánování se určují priority edukace, stanovují se cíle (krátkodobé, dlouhodobé), vybírá se obsah 

edukace, její vhodné formy, metody a prostředky. V potaz však musíme brát také obsah edukace, 
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počet edukantů, časový harmonogram na edukaci, individualitu edukanta (co už zná a dovede, co se 

teprve bude učit nového). Plánování se skládá ze stanovení priorit edukace a určení edukačního 

záměru. 

 

Etapy plánování edukace:  

• Stanovení priorit edukace 

• Verbalizace problému s ohledem na současnou situaci 

• Stanovení edukačního záměru a cíle 

• Posouzení překážek při edukaci 

• Výběr skupiny edukantů 

• Volba edukačních strategií, příprava pomůcek a studijního materiálu,  

• Výběr obsahu edukace (Magurová, Majerníková, 2010). 

 

Vzhledem k tomu, že edukace má komplexní charakter, tak i při plánování cílů a výsledných kritérií 

se musíme zaměřit na všechny tři oblasti: afektivní, kognitivní a psychomotorickou. 

1. Afektivní – jsou zaměřené na utváření názorů, hodnot, postojů a chování edukanta. 

Př. Pacient projeví zájem o problematiku ošetřování bércového vředu. 

2. Kognitivní – jsou zaměřené na vědomosti, intelektuální zručnost a poznávací procesy.          

Př. Pacient vyjmenuje výhody a nevýhody interaktivního krytí. 

3. Psychomotorické  – týkají se dovedností edukantů. 

Př. Pacient demonstruje ošetření bércového vředu. 

 

Edukační cíl x výsledné kritérium (Nemcová, Hlinková, 2010):  

• Cíle – konečný výsledek, kterého chceme dosáhnout prostřednictvím edukace – kompexní 

všeobecné očekávání chování s dlouhodobým záměrem pro edukanta i edukátora. Je 

situovaný do budoucnosti   

             Př. Pacient sestaví jídelní lístek na jeden týden z jídel s omezením sacharidů. 
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• Výsledné kritériem jsou označovány cíle častečné nebo operativní. Jedná se o očekávané 

chování na konci každé edukační jednotky. Vzhledem k tomu, že jsou odvozeny z cílů, tak 

musí být ve shodě s hlavním cílem edukace. Musí popisovat chování edukanta nikoliv 

intervence sestry. Odráží to, co je schopen edukant zvládnout po ukončení edukační jednotky   

            Př. Pacient vybere z předloženého jídelního lístku jídla s omezením sacharidů. 

 

     Formální požadavky na strukturu cílů a výsledných kritérií – musí obsahovat: očekávané chování 

nebo činnost (výkon klienta/rodiny) – měřitelné či viditelné, podmínky, při kterých se chování či 

činnost projeví, kritéria – jak dobře či s jakou předností zvládne výkon předvést 

(Koziérová, 2004). 

Př. Po pozorování a předvedení výměny tracheostomické kanyly (podmínka) bude dcera (kdo), 

pacientovi schopná technicky správně (výkon, chování) vyměňovat kanylu 1x týdně (kritéria).  

Na vyjádření výkonu či chování se používají aktivní slovesa měřitelná přímo - pozorováním (vymění 

si stomický sáček) či nepřímo – vyslechnutím pacienta (pacient je schopný vyřešit, rozlišit…..) 

 

Nevhodná slovesa pro psaní cílů: 

• Vědět, dávat, rozumět, pochopit, uvědomovat si, domnívat se, mít, poznat, chápa – nesplňují 

podmínku přesnosti a jednoznačnosti – mohou být různě interpretované a problém může být i 

při jejich měřitelnosti (Ústav ošetrovatelstva Jesseniovej lékarskej fakulty). 

 

Nejčastější chyby při formulaci cílů (Nemcová, Hlinková, 2010)  

• Je vynechána jedna z komponent výkon-podmínka-kritéria, 

• Je pro pacienta nedosáhnutelný nebo z praktického hlediska nerealizovatelný, 

• Popisuje, co bude dělat sestra a ne pacient, 

• Výkon je vyjádřen mnohoznačným nebo těžko měřitelným slovesem, 

• Výsledná kritéria kolidují s hlavním cílem edukace 

• Cíl je hodně obsažný, ne všechny informace v něm jsou potřebné. 

Pacient eventuálně jeho rodina by měli souhlasit se stanovenými cíli eventuálně je podepsat.   

Taxonomie edukačních cílů: 
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1. Kognitivní taxonomie -  týká se myšlení a intelektuálních procesů. K nejpoužívanějším patří 

taxonomie dle Blooma či Niemerka. 

Tab. 3. Bloomova taxonomie (upraveno dle Bloom, B. Taxonomy of educational objectives. Handbook I:  
 cognitive domain. New York : Longmans, Green & Co., 1954) 
 
Kategorie Charakteristika 

Znalost Edukant by měl na základě paměťových procesů definovat, identifikovat specifické 
informace – definice, postupy, pojmy, termíny 

Porozumění Obsah sdělení musí být srozumitelný, edukant by měl předvést porozumění informací, 
popíše znalosti vlastnímu slovy  

Aplikace Přenos informací ze situací známých do situací nových. Edukant použije myšlenky, 
pojmy, principy atd. v konkrétních situacích jako jsou schémata, psaní, manuální zručnost. 

Analýza Edukant by měl zvládnout rozdělit do menších celků včetně specifikace vztahů mezi 
těmito celky. 

Syntéza Edukant by měl být schopen spojovat drobné části a tím vytvořit nový celek. 

Hodnotící 

posouzení 

Edukant by měl být schopen vyhodnotit, zda posuzovaná věc odpovídá stanoveným 
kritériím. 

 

2. Afektivní taxonomie je zaměřená na postoje, zájmy, hodnoty, emoce a uznání. Chování v afektivní 

oblasti je ovlivňované individuálními a společensky uznávanými hodnotami morálky a eticky 

správného rozhodování (Bastable, 2005). 

Formulace afektivních cílů bývá nejobtížnější, neboť pozorování postojů, hodnot a názorů probíhá 

nepřímo (Nemcová, Hlinková, 2010). Afektivní taxonomii se zabýval např. Kraftwohl nebo Niemerk. 

 

Tab. 4 Kraftwohlova taxonomie afektivních cílů (1964) 

Kategorie Charakteristika 

Přijímání Edukant je schopen příjmout podnět, odlišit ho od druhých podnětů 

Reagování Edukant je ochoten reagovat na základě vlastního rozhodnutí 

Oceňování hodnot Určité skutečnosti mají pro edukanta vnitřní hodnotu, pokud jsou pozitivní, mohou 
působit motivačně 

Integrace hodnot Jednotlivé hodnoty se musí integrovat do soustavy hodnot edukanta a  je nutné mezi 
nimi určit vztah a stanovit základní a dominantní hodnoty v dané soustavě. 

Internalizace 
hodnot 

Hodnoty upevňují své místo v hodnotové hierarchii, mají významný vliv na chování 
edukanta. 
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3. Taxonomie psychomotorických cílů – zaměřují se namdosažení dovednosti v oblasti motoriky – 

např. zvládání bežných denních činností, péče o prostředí, chůze. Tímto typem taxonomie se zabýval 

např. Dave nebo Simpsonová.  

Tab. č. 5 Taxonomie psychomotorických cílů dle Davea (1968) 

Kategorie Charakteristika 

Imitace Na základě pozorování edukant napodobuje činnost. 

Manipulace U edukanta dochází k manipulaci dle určité instrukce a začíná vznikat fixace činnosti 
určitého postupu. 

Zpřesňování Dochází k opakování a soustavné kontrole daného postupu. 

Koordinace Edukant řadí jednotlivé činnosti v požadovaném sledu, jejich provedení je harmonické.   

Automatizace U edukanta jsou patrné pohybové automatismy, které výrazně zefektivňují průběh 
činnosti. Při vynaložení malého úsilí je činnost maximálně účinná. 

 

4. Fáze edukačního procesu  - realizace   

     V průběhu této fáze dochází ke zprostředkování nových vědomostí, dovedností postojů návyků 

pod vedením edukátora a to buď přímo nebo nepřímo (prostřednictvím technického zařízení). 

 Petlák (2004) rozděluje fáze realizace v edukačním procesu do 5 částí: 

• Motivační fáze - dochází k přípravě edukantů na osvojení nových poznatků, je základem 

efektivního učení, důležité je vyvolat zájem o edukaci. 

• Expoziční fáze - v této fázi se edukanti seznamují s  novým učivem 

(vědomosti/dovednosti/návyky/postoje) prostřednictvím vhodné organizační formy, metod, 

pomůcek a didaktické techniky. 

• Fixační fáze - prvotní opakování a upevňování získaných poznatků, postupů, návyků, postojů, 

edukanty. 

• Diagnostická fáze - prověřování získaných poznatků, postupů, návyků, postojů, edukanty, 

přičemž diagnóza plní zpětnou vazbu. 

• Aplikační fáze – cílem této fáze je, aby edukant byl schopen prakticky využít všechno to, co si 

v průběhu edukace osvojil. 
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Při realizaci edukačního plánu se očekává, že zdravotník musí: 

• počítat s případnými změnami, 

• uvědomit si, že optimální délku a čas edukace určuje především nemocný, 

• odstranit rušivé elementy, 

• zvolit vhodné pomůcky k edukaci 

• motivovat nemocného, 

• kontrolovat tempo učení a přizpůsobovat ho potřebám pacienta, 

• posilovat učení prostřednictvím opakování eventuálně zvolením jiné formulace edukace, 

• odstranit komunikační bariéru 

• brát ohled na celkový stav nemocného,  

• před samotnou edukací identifikovat případné překážky v učení, 

• komunikovat sám efektivně – nepoužívat cizí nebo nejednoznačná slova, nepoužívat ironii, 

vynechávat zdrobněliny při komunikaci s dospělým, atd.. 

 

5. Fáze edukačního procesu  - vyhodnocení a kontrola 

     Jedná se o závěrečnou edukačního procesu během níž zjišťujeme, do jaké míry byla edukace 

úspěšná, tzn., jak byly dosaženy vytčené cíle (zda si pacient či jeho blízcí osvojili předpokládané 

vědomosti a dovednosti). Hodnocení můžeme rozdělit na průběžné (formativní) a závěrečné 

(sumativní). Vyhodnocují se jak cíle krátkodobé, tak také dlouhodobé záměry. Splnění cíle je 

kritériem hodnocení. V případě zjištěných nedostatků eventuálně nesplnění cílů je nutné zjistit 

důvody a dále pak sestavit nový plán, jehož úkolem bude zjištěné nedostatky odstranit. Edukační 

plán se musí přehodnotit i tehdy, změní-li se požadavky pacienta nebo  když zjistíme, že dosavadní 

postup je neefektivní (Závodná, 2005). 

K vyhodnocení je možné využít:  

• kladení otázek (rozhovor, testy, dotazníky) – při hodnocení vědomostí pacienta, 

• přímé pozorování – při vyhodnocení praktických dovedností a schopností,  

• odpovědi na cílené otázky, dotazníky – při hodnocení postojů a návyků, 

• záznamy ve zdravotnické dokumentaci – realizace zápisu o edukaci pacienta, 

• pacientovy záznamy při hodnocení v domácím prostředí (Nemcová, Hlinková, 2010). 
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Nejčastější důvody vedoucí k nedosažení vytčených cílů (Závodná, 2005):  

• nevhodný odhad potřeb, 

• nereálně stanovené cíle, 

•  nevhodná strategie učení,  

• nedostatečná motivace,  

• nepřiměřený časový plán,  

• neefektivní komunikace. 

 

Kompetence sestry při hodnocení edukace (Bastable, 2005):  

• iniciace hodnocení, 

• sumarizace zjištění, 

• spolupráce v týmu prostřednictvím zdravotnické dokumentace pacienta, 

• poskytnutí zpětné vazby pacientovi či jeho rodině. 

• plánování optimální edukace na základě zkušeností, 

• navrhnutí edukace tak, aby mohly být dosaženy cíle, kterých se nepovedlo dosáhnout 

předchozí edukací. 

 

     Hodnocení můžeme také dělit na verbální (ústní či písemné hodnocení) x neverbální hodnocení 

(gesty, mimikou). U dětí je možné využít grafických symbolů (razítka, puntíky červené x černé).  

Následující Tab. 6 znázorňuje kritéria hodnocení edukanta a edukátora. 
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Tab. č. 6 Kritéria hodnocení edukanta a edukátora (Dušová, 2005) 

Kritéria pro hodnocení edukanta Kritéria pro hodnocení edukátora 

Jaký je pocit odpovědnosti za léčbu? Jak využívá výchovných zásad v praxi? 

Jak spolupracuje se zdravotníky? Jak aktivuje edukanta k diskusi? 

Jak oceňuje větší samostatnost? Jak se shodne s edukantem na cílech léčby? 

Jak nachází zázemí v rodině? Jakého učebního programu či metod využije? 

Jak nemoc ovlivňuje jeho chování a životní styl? Jak dovede hodnotit výchovný proces? 

Jak upravuje stravu a fyzickou zátěž? Jakých změn dosáhne ve vědomostech, 
dovednostech, postojích a chování? 
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1.4 Organizační formy edukace 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

 - vysvětlit podstatu jednotlivých forem výuky, 

 - využít organizační formy při edukaci pacientů či klientů. 

 

                                       Klíčová slova:  
 
 Forma výuky, individuální forma, hromadná výuka, skupinová výuka, edukátorka, edukační 
 prostředí. 
 

                                 Organizační formy výuky: 

 

     Organizačními formami výuky se rozumí uspořádání vnějších organizačních stránek  

a podmínek výuky tak, aby edukátor mohl ve výuce optimálně realizovat stanovené specifické 

výukové cíle v současných reálných podmínkách daného zdravotnického či sociálního zařízení.     

     Jednotlivé organizační formy jsou charakterizovány především dle Solfronka (1996), s možností 

aplikace na ošetřovatelství. Ačkoliv existuje celá řada organizační forem výuky – individuální, 

hromadná, skupinová, individualizovaná, projektová, diferencovaná, týmová a otevřená, tak pro 

potřeby edukace ve zdravotnictví postačí první tři výše jmenované, které budou následně rozebrány 

podrobněji. 

1. Individuální forma edukace – při tomto typu edukace je možné dosahovat cíle ve všech 

doménách učení – kognitivní, afektivní a psychomotorické. Edukaci je řízena jedním edukátor u 

jednoho edukovaného, čímž vzniká osobní úzký vztah mezi edukátorem a nemocným. Obsah 
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edukace vychází z individuálních potřeb pacienta/klienta a může probíhat v ambulanci, na pokoji 

pacienta či na vyšetřovně. Opakovaná zpětná vazba umožní edukantům bezprostředně projevit jejich 

porozumění novým poznatkům či postupům. Vhodná je také pro edukanty s poruchou učení, se 

špatnou gramotností eventuelně emocionálně při edukaci s emocionálně nestabilními pacienty. 

Nevýhodou je izolace od ostatních pacientů a její nízká efektivita vzhledem k časové náročnosti. 

 Př. Aplikace nízkomolekulárního heparinu u pacienta po operaci srdce.  

 

2. Hromadná forma výuky – je zaměřená na edukaci více osob najednou a z toho vyplývá, že je 

obsahově stejná pro všechny edukované. Nevýhodou je nízká aktivita edukantů, omezený 

individuální přistup včetně nízké zpětné vazby. Výklad učiva/dané problematiky v rámci přednášky 

či semináře.  

Př. Preventivní programy zaměřené na zdravou výživu. 

 

3. Skupinová forma výuka – při tomto typu výuky jsou edukanti rozděleny do skupin, kterou vede 

edukátor. Optimální je malá skupina (2-5 osob – na nácvik dovedností), spíše ojediněle střední 

skupina (6-30 osob – nácvik relaxačních technik, kurzy zaměřené na léčbu obezity). Edukanti mohou 

být při edukaci rozděleni na homogenní (stejný zdravotní problém a přibližné vědomosti nebo 

heterogenní skupiny (různé vědomosti, zkušenosti). Důraz musí být kladen na respektování 

interpersonálních vztahů uvnitř skupiny.  

Př. Péče o tracheostomickou kanylu u pacienta (zapojení pacienta i rodiny). 

 

     Pod skupinovou formu patří také svépomocné skupiny, které jsou zakládány členy, kteří mají 

potřebu vzájemné podpory, prevence, managementu a adaptace na chronické onemocnění (Nemcová, 

Hlinková,2010). Podstatnými atributy těchto skupin majícími pozitivní účinky na jejich členy jsou 

především sdílení zkušeností, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a 

výměna informací.  

Př. Svépomocné skupiny – Čaj o páté - setkání pro pečující rodiny o blízké postižené syndromem 

demence, Jantar – svépomocná skupina pro ženy po ablaci prsu. 
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Jinou možností jsou skupiny Self-management groups působící např. v Anglii sdružující pacienty se 

stejným onemocněním, pro které jsou určeny edukační programy v trvání 4-7 týdnů s edukačním 

setkáním 2-2,5 hod./týdně (Nemcová, Hlinková, 2010; Bastable, 2005). 

 

                                      Použitá literatura:             
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1.5 Edukační metody 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

 - vysvětlit podstatu jednotlivých výukových metod se zaměřením na edukaci ve 

   Zdravotnictví, 

 - provést komparaci mezi tradičními a aktivizačními výukovými metodami, 

 - využít metody při edukaci pacientů či klientů. 

 

                                             Klíčová slova:  
 
 Výuková metoda, edukátor, edukant, tradiční metody, aktivizační metody, zdravotnictví. 
 
 

                                           Edukační metody: 
 
     Výuková metoda je charakterizována jako uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a 

učebních aktivit žáků směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů (Maňák, Švec, 

2003). 

 

Tradiční výukové metody: 

1. Monologické metody - příklady 

• Přednáška – souvislý ucelený projev, který se zaměřuje hlavně na analýzu faktů, jejich 

porovnávání, úvahy, argumentaci a dokazování. Je vhodná v situacích, kdy chceme 

poskytnout přesné teoretické informace, objasnit podstatu správného postupu a poukázat na 
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nebezpečí možných chyb (Závodná, 2005). Výhodou je, že lze edukovat více lidí najednou. 

Nevýhodou je, že rozvíjí pouze kognitivní oblast, účastníci jsou pasivní. Více přednášek 

plynule navazujících na sebe se nazývá přednáškový cyklus. Neoddělitelnou součástí je 

diskuse. 

• Popis -   je zaměřen na postižení pozorovatelných vlastností daného jevu, děje nebo předmětů 

s důrazem na systematicky uspořádaná fakta. Bývá často součástí vysvětlování a pozorování, ale 

není zaměřen na odhalování vnitřních vazeb jevů a na vyvozování závěrů či zobecnění. 

• Vysvětlování  je řazeno k postupům orientovaným kognitivně. Učitel ho použije tehdy, 

nemůže-li se opřít o předchozí studentovy zkušenosti. Směřuje k pochopení příčin, 

souvislostí, podstaty zkoumaného jevu. 

• Výklad - bývá nejčastěji užívanou metodou ve výuce. Učivo může být vyloženo přednáškou, 

popisem, vyprávěním či vysvětlováním. Výklad může být považován za metodický postup a 

systém metod, neboť je možno při něm kombinovat různé metody výuky. Nevýhodou 

klasického výkladu je, že aktivizuje zejména vyučujícího. 

• Instruktáž je zaměřena na vysvětlování předmětu nebo jevu a zpravidla poskytuje návod 

k činnosti. V podstatě jde o slovní popis konkretizovaný demonstrací.   

 

2. Dialogické metody - příklady 

• Rozhovor - představuje verbální komunikaci v podobě otázek a odpovědí dvou nebo více 

osob na výchovně-vzdělávací téma, které se vyznačuje svou vnitřní zaměřeností na stanovený 

cíl. Můžeme rozlišit rozhovor volný a řízený (interview), realizovaný mezi edukatorem a 

edukantem/edukanty. Cílem rozhovoru je dovést pacienta promyšlenými na sebe navazujícími 

otázkami k novému poznatku. 

• Beseda – lze charakterizovat jako situační metodu se zaměřením na zdravotní výchovu, při 

které se vybere téma z osobní zkušenosti a situace z reálného života pacienta. Skupinová 

beseda se uplatňuje např. při kurzech diabetiků či předporodní kurzu (Závodná, 2005). 

 

3. Metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem-demonstrační metody - příklady 
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• Demonstrační metody - tyto metody zprostředkovávají studentům prostřednictvím 

smyslových receptorů vjemy a prožitky, které se stávají stavebním materiálem pro následné 

psychické úkony a procesy. V průběhu demonstrování vyučující sám nebo prostřednictvím 

technického zařízení předvádí názorný materiál, jev nebo činnost. Tyto metody by neměly 

vést jen k pouhému přihlížení, ale naopak by měly vést k aktivním postojům, k 

rozvoji myšlení, fantazie a k citovému zaujetí. Mezi tyto metody patří: metody krátkodobého 

a dlouhodobého pozorování, metody manipulační, metody pracovní. 

4. Metoda tištěného slova – příklady 

• Metoda tištěného slova - v současné době se jedná se o metodu hodně využívanou právě při 

edukaci ve zdravotnictví. Ačkoliv je náročnější na přípravu a finance, tak z hlediska podávání 

informací pacientům/klientům je poměrně jednoduchá. Díky této metodě je možné oslovit 

poměrně velkou cílovou skupinu a velký význam má i pro pacienty s poruchami sluchu.mezi 

formy metody tištěného slova patří např. letáky, články, brožury, knihy (Závodná, 2005). 

 

Aktivizační výukové metody: 

     Výhodou těchto metod je efektivnější dosažení edukačních cílů, neboť je možné přizpůsobit je 

problému, cílu, individualitě edukanta, atmosféře edukační jednotky. Vzhledem k tomu, že při nich 

dochází k aktivnímu zapojení pacienta/klienta do procesu učení, tak umožní efektivnější získání 

nových vědomostí, dovedností, postojů a návyků. Edukant si může sám ověřit, co nového se naučil 

např. na modelových situacích a zjistit tak, zda je připraven zvládnout nový postup sám v domácím 

prostředí (Závodná, 2005). Nevýhodou aktivizačních výukových metod je časová náročnost, 

v některých případech i finanční zátěž. 

 

1. Aktivizační výukové metody vedoucí k odstranění deficitu vědomostí – příklady 

• Brainstorming - smyslem metody je vyprodukovat co nejvíce nápadů a potom posoudit 

jejich užitečnost. Optimální počet edukantů pro tuto metodu je 7-12 a optimální čas je 30-45 

minut. Edukátor nejprve zopakuje pravidla a na tabuli zapíše problém. Hned poté začíná 

produkce nápadů. Zapisují se všechny nápady, které se pak chvíli nechají „uležet“. Nakonec 

se nápady vyhodnotí, nevhodné se vyškrtnou. Z těch co zůstanou, se formuluje odpověď. 
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• Myšlenková mapa - edukátor napíše na tabuli do kruhu či čtverce slovo  nebo  tezi a poté 

vyzve  edukanty  k  tomu,  aby  v prostoru  kolem  slova  heslovitě  zapsali  vše, co je k 

ústřednímu slovu či tezi napadne. Nápady se zakroužkují a spojí čarou s ústředním  slovem či 

tezí.   

• Karta očekávání – edukant navrhne sám nebo ve spolupráci se zdravotníkem navrhne soubor 

svých očekávání od edukace (Magurová, Majerníková, 2010). 

• Kruh rozhodnutí – edukant se přemýšlí nad důsledky svých rozhodnutí týkajících se jeho 

zdravotního stavu (Magurová, Majerníková, 2010). 

 

2. Aktivizační výukové metody vedoucí k odstranění deficitu dovedností – příklady 

• Demonstrace – zpětná ukázka – po předchozí instruktáži edukant získává dovednosti tím, že 

si sám procvičí postup nejprve na modelu a poté sám na sobě např. aplikace inzulinu. 

• Situační metody – postupy problémových řešení modelových situací, jejichž základ vychází 

z reality, které v praxi bylo nutné řešit a je pro oblast ošetřovatelské praxe specifická. Př. – 

případové studie, řešení konfliktních situací. 

• Inscenační metody – simulace vybraných sociální situací, v nichž účastníci sehrávají 

přidělené role a pokoušejí se s nimi ztotožnit. 

• Simulační hra v edukačním kontextu znamená obvykle hru, při níž hráči vstupují do fiktivní 

situace a řeší nějaký momentálně fiktivní problém, který má poměrně reálný základ. Hráči 

nehrají jiné postavy, ale hrají tak jako by to řešili oni sami za sebe.  
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1.6 Edukační prostředky a pomůcky 
 

                                          Cíle kapitoly: 
 
Po prostudování této kapitoly byste měli zvládnout: 

- definovat pojem edukační prostředek, 

- výjmenovat prostředky využitelné pro edukaci ve zdravotnictví, 

- provést základní rozdělení edukačních prostředků, 

- zhodnotit vhodnost edukačních prostředků vzhledem k typu pacienta. 

 

                                              Klíčová slova:  
 
      Edukace, edukátor, edukant, edukační prostředek, auditivní pomůcky, modely. 

                                         Edukační prostředky:  
 
     Edukační prostředky jsou předměty materiální povahy, které slouží ve výuce jako podpůrný 

prostředek k dosažení a stanovení edukačních cílů tím, že přispívají ke zprostředkování obsahu učiva 

v názorné podobě.  

Funkce edukačních prostředků (dle Juřeníkové 2010): 

• motivační, 

• informačně-logická, 

• názorná, 

• propojení teorie s praxí, 

• aktivační, 

• rozšiřující a doplňující. 
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Následující Tab. 7 znázorňuje dělení edukační pomůcek pro potřeby edukace ve zdravotnictví. 

Tab. č. 7. Dělení učebních pomůcek (upraveno dle Juřeníkové, 2010) 

Typ pomůcek Příklady pomůcek 

Textové učební pomůcky Knihy, létáky, časopisy, brožury, pracovní listy, časopisy. 

Vizuální učební pomůcky Obrazy, fotodokumentace, modely, trenažéry, zdravotnický materiál, 

diapozitivy, kostra. 

Auditivní u čební pomůcky Magnetofon, CD přehrávače s nosiči, vyukové programy se 

zvukovými výstupy, tyflopedické pomůcky se zvukovým výstupem. 

Audiovizuální učební pomůcky Výukové filmy na videu, DVD, televizní pořady. 

Počítačové edukační programy a 

internet 

Interaktivní edukační programy. 

Vybavení edukátora a edukanta Pero, psací potřeby, kalkulačka, papír. 

 

     Magurová, Majerníková (2010) popisují možnost dělení učební pomůcek na nemateriální 

(vědomosti edukátora a edukantů, edukační metody a formy) a materiální (promítaný záznam – 

dataprojektory, meotar, magnetofon a nepromítaný záznam – tabule, obrazy, flipcharty). 

     Při práci s edukačními pomůckami zformuloval Obst (2001) zásady, které je nutno dodržovat. Pro 

naší potřebu jsou vybrány ty nejdůležitější  - znát a umět s pomůckou pracovat, ověřit si její 

funkčnost, vyřazovat zastaralé pomůcky, při práci s pomůckou dodržovat bezpečnost práce a ochranu 

zdraví (např. při edukaci klienta, který je izolován v důsledku infekce nepoužívat k edukaci pomůcky 

využívané běžně u neinfekčních pacientů, pozor na ostré či malé pomůcky při edukaci dítěte). 
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                                        Poznámky k tématu:      
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Tento učební text byl vytvořen v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

 

   

 


