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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou stravování v domově pro seniory v Praze, 

na kterou nahlíží ze sociokulturního hlediska. Hlavním cílem je proniknout do světa stravy 

a stravování seniorů žijících v totální instituci, která se vyznačuje specifickými rysy 

zasahujícími do práv a osobních svobod jejích klientů.  

Domov pro seniory je zavázán k dodržování legislativních nařízení zákona o 

sociálních službách a interních směrnic domova pro seniory, přičemž soulad legislativních 

nařízení a aspektů stravování, mezi které patří způsob stolování, konzumace pokrmů, 

prostředí, ve kterém konzumace pokrmů probíhá, ale i aktéři participující na přípravě a 

podávání pokrmů, je vyjednáván v rámci setkání stravovací komise. 

Vztahy mezi výše uvedenými vrstvami zachycuje etnografická studie, která podává 

celkový obraz stravovacího procesu se svými specifiky.  

Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že se stravovací proces stává 

individualizovanou činností na mnoha úrovních, díky čemuž klienti mohou autonomně 

rozhodovat o jeho průběhu. Přesto jsou personálu i klientům známy limity, které naopak 

individualizaci brání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova:  

 

strava – pokrm – stravování - senior – totální instituce – etnografická studie – 

individualizace 
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis deals with the issue of catering in the home for elderly people in 

Prague. The topic is reviewed from a socio-cultural point of view. The main objective is to 

penetrate the world of diet and catering of seniors living in a total institution, which is 

characterized by specific features affecting the rights and personal freedoms of its clients. 

The home for elderly people is committed to comply with the statutory regulations of 

the Social Services Act as well as its own internal guidelines, while the compliance with 

legislation and various aspects of catering, including dining, eating, the environment in 

which food is consumed, as well as those participating in preparation and serving of meals 

is negotiated at a committee. 

The relationship between the layers above is captured by an ethnographic study that 

gives an overall picture of the catering process with all its specifics. 

Research has revealed that the catering process is becoming an individualized 

activity at many levels, enabling clients to make autonomous decisions about the process. 

Nevertheless, staff and clients are aware of limits that prevent individualisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words:  

 

diet – meal – catering - senior – total institution - ethnographic study – individualization 
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1 ÚVOD 

 

Strava je neodmyslitelně spjata s existencí lidského života. Jídlo v sobě spojuje 

každodenní kalorickou nutnost a symbolickou stránku, účastní se utváření našeho těla, naší 

identity, našich vztahů i naší kultury (Fendrychová, 2014).  

Volba tématu diplomové práce souvisí se závěry etnografického výzkumu mé 

bakalářské práce (Čuřínová, 2011). V bakalářské práci, která pojednávala o problematice 

nakládání s prostorem klienty domova pro seniory, jsem narážela na významné kategorie 

týkající se jak stravování, způsobu podávání pokrmů a používání vlastního nádobí, tak i 

odlišností domácího prostředí a prostoru totální instituce.  

Proto jsem zvolila fenomén stravy a stravování z hlediska sociokulturních souvislostí 

jako nosné téma diplomové práce, které povede k porozumění problematice stravování 

seniorů v Domově pro seniory. Vyváženost stravy ve stáří patří k často diskutovaným 

fenoménům, proto se domnívám, že je třeba jej rovněž reflektovat na úrovni 

sociokulturních spojitostí, které bývají často opomíjeny. 

Cílem mého výzkumu je porozumět a popsat jak prostředí, tak i sociální situace 

spjaté se stravovacím procesem v Domově pro seniory. Způsob stolování, konzumace 

pokrmů, prostředí, ve kterém konzumace pokrmů probíhá, ale i aktéři pověření přípravou a 

podáváním pokrmů patří mezi zásadní aspekty stravovacího procesu. V praxi tyto vztahy 

prostupují rovněž směrnice domova pro seniory a nařízení zákona o sociálních službách. 

Proto se zaměřuji na vztahy mezi výše uvedenými aspekty, které jsou vzájemně provázány. 

Dále mě zajímá, do jaké míry je stravovací proces individualizován a jakými konkrétními 

kroky je realizován. V neposlední řadě mě zajímá, zdali lze na Domov pro seniory nahlížet 

jako na totální instituci se svými specifickými rysy a pohlcujícími tendencemi.  

Diplomová práce s názvem „Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro 

seniory“ je rozdělena na část teoretickou, metodologickou a analyticko-interpretativní. 

Teoretická část rozebírá koncept Goffmanova pojetí totální instituce včetně jeho kritiky, na 

který navazuje stručný přehled historického vývoje ústavní péče vedoucí až k přiblížení 

současného legislativního vymezení uplatňovaného při poskytování sociálních služeb 

seniorům. Dále navazují Standardy kvality sociálních služeb s individuálním plánováním 

průběhu sociální služby, které považuji při poskytování sociálních služeb seniorům za 

stěžejní. Do teoretické části patří rovněž několik kapitol věnujících se lidským potřebám 

včetně autonomie ve stáří, které jsou se stravovacím procesem provázány. Nejobsáhlejší 
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část teoretické části tvoří kapitoly pojednávající o stravě a stravování v průběhu lidského 

života a v domově pro seniory. 

Metodologie, jejímž posláním je podrobná reflexe výzkumného procesu, je 

zakomponována mezi teoretickou a analyticko-interpretativní část diplomové práce. 

Analyticko-interpretativní část předkládá výsledky mého etnografického výzkumu v 

konkrétním domově pro seniory v Praze. První kapitolu tvoří směrnice organizačního a 

domácího řádu domova pro seniory a dále způsob podávání pokrmů a popis stravovacích 

prostor. Následují tři modelové příběhy obvyklého průběhu oběda v různých stravovacích 

prostorách domova pro seniory, které představují každodenní sociální situace spjaté se 

stravováním klientů. 

Nejobsáhlejší část tvoří individualizace ve stravovacím procesu a její limity, jídlo 

jako společenská událost, participace klientů na přípravě stravy a v neposlední řadě pojetí 

domova pro seniory jako totální instituce.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Totální instituce 

 

V teoretickém ukotvení diplomové práce jsem využila konceptu totální instituce, 

kterou ve svém významném díle popsal americký sociolog E. Goffman (1961). Nejprve 

popíšu pojetí totální instituce v původním znění a poté navážu jeho kritikou a dále vztahem 

tohoto fenoménu k domovům pro seniory. 

Goffmanova teorie vznikla na základě jeho pobytu v psychiatrické léčebně v 50. 

letech 20. století. Prostřednictvím svých výzkumů se snažil zachytit život pacientů 

psychiatrických léčeben včetně prostředí, ve kterém se nacházejí.
1
 Goffman rozděluje 

zařízení, ve kterých na stejném prostoru bydlí a pracuje větší počet jedinců do pěti skupin 

následovně: 

 

1) Zařízení pečující o ty, kteří se o sebe nedokáží sami postarat a nejsou pro okolí 

nebezpeční, např. instituce pro tělesně postižené a domovy pro staré lidi, sirotčince a 

chudobince.  

2) Zařízení pro osoby, které se o sebe nedokáží postarat a jsou společnosti 

nebezpeční z důvodu nakažlivé nemoci nebo psychické poruchy např. psychiatrické 

léčebny či instituce pro osoby s onemocněním tuberkulózy. 

3) Zařízení sloužící k ochraně společnosti před nebezpečnými osobami, např. vězení, 

nápravná zařízení či koncentrační tábory.  

4) Instituce vytvořené k realizaci pracovních úkolů zajišťujících fungování 

společnosti a ospravedlňujícími se svou praktickou funkcí. Tyto instituce zároveň slouží 

k ochraně společnosti, např. kasárna, internátní školy, pracovní tábory. 

5) Zařízení sloužící svým chovancům jako jedna z možností stáhnutí se ze 

společenského života, např. kláštery či opatství. 

Goffman (1961) uvádí, že pro všechna výše uvedená zařízení západní společnosti je 

charakteristický jejich pohlcující či totální charakter. Nejedná se pouze o budovy 

v materielním pojetí, ale také o zařízení s funkčním společenským řádem i kontrolou. 

Všechny aktivity se odehrávají na stejném místě, pod dohledem jedné autority a ve 

                                                           
1 Osoby nacházející se v totální instituci ve svém díle nazývá pacienty nebo chovanci. 
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společnosti stále stejných osob, na které je nahlíženo v podstatě stejně. Harmonogram 

denních činností je předem naplánován, jednotlivé aktivity na sebe navazují a na jejich 

realizaci dohlíží úřední autorita. V totální instituci neexistují hranice mezi prací, spánkem a 

volným časem, jak tomu bývá v běžném životě. Pro chovance jsou vytvářeny nové, odlišné 

bariéry realizované zamezením odchodu z instituce, nemožností sociálního kontaktu, 

vysokými zdmi, ostnatým drátem či zamčenými dveřmi. Tímto způsobem je omezován 

kontakt klientů s okolním „světem“. Totální instituce ignoruje reálné potřeby chovanců v 

instituci a sama o nich rozhoduje dle svých pravidel. 

Po vstupu do totální instituce je chovanec povinen absolvovat nejprve vstupní 

procedury, které mohou nabývat formy zabavení předmětů osobní povahy či změn 

vzhledu. Tyto akty by měly vést k oproštění člověka od původní identity, takzvané 

mortifikaci a přijetí nově vytvořeného já. Autorita tvořená osobami z řad personálu hovoří 

o chovanci v třetí osobě i přesto, že je na místě fyzicky přítomen. Rovněž vyžaduje 

bezpodmínečné dodržování stanovených pravidel a uplatňuje systém odměn a trestů, který 

využívá dle svého uvážení. Personál své chovance ponižuje buď v období přechodového 

rituálu, nebo soustavně. „Přechodné“ ponižování popisuje jako charakteristické zejména 

pro kláštery a vojenské školy. 

Nad životem chovance získávají bezpodmínečnou kontrolu zaměstnanci instituce, 

kteří jsou vůči nim v nadřazeném postavení. Mezi těmito dvěma skupinami se výrazně 

projevuje mocenská nerovnost a z tohoto důvodu chovanec nemůže zasahovat do 

rozhodování o svém osudu. Pro zaměstnance se totální instituce většinou stává jen místem 

výkonu zaměstnání, kdežto chovanci jsou od okolního světa separováni a instituce pro ně 

znamená celý život. Svět těchto dvou skupin je striktně oddělen, vzájemná komunikace je 

vymezena jasnými pravidly a podléhá přísné kontrole. Formální odstup je realizován 

změnou tónu hlasu nebo ignorováním chovance (Goffman, 1961).  

 

2.1.1 Kritika Goffmanovy teorie  

 

I přes velkou popularitu Goffmanovy teorie totální instituce někteří autoři upozorňují 

na její nedostatky. Weinstein (1982) uvádí, že Goffmanovo dílo je velmi dobře hodnoceno 

zejména mezi studenty a uvádí, že se jedná o jednu z prvních sociologických prací 

zaměřujících se na léčebny pro mentálně postižené osoby. Goffmanova kniha je jediná ze 

skupiny knih z 50. – 60. let 20. století, které studovaly charakteristické rysy 

psychiatrických léčeben, které měly vliv na průběh nemoci jejích pacientů. Zároveň uvádí, 
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že předmětem knihy jsou pacienti, nikoliv ošetřovatelé a že se Goffman nijak zvlášť 

nezajímal o průběh léčby. Kritika Goffmanova díla v průběhu let zesiluje a kritici často 

poukazují na skutečnost, že je situace odlišná od jeho zkoumání.  

Pravděpodobně největší důkaz, že se v nahlížení na totální instituce Goffman mýlí, se 

snažil podat Weinstein (1982), který prostudoval více než třicet kvantitativních studií ve 

snaze vyvrátit Goffmanova tvrzení, kterými ve svém kvalitativním výzkumu kritizuje 

nemocnice. Studie zahrnující období více než 25 let dokazují, že 77% pacientů se 

k zařízení nemocnice vyjadřuje pozitivně.  

Mezi první kritiky patří Levinson a Gallagher, kteří se domnívají, že Goffman 

vytvořil teoretický model, který je klamný a nihilistický, a že se příliš zabýval 

poškozováním, zradou a transformací identity pacientů než vlastní léčebnou funkcí 

nemocnice. Autoři zařazují psychiatrickou léčebnu na pomezí vězení a školního internátu a 

upozorňují, že se člověk může stát jejím členem dobrovolně nebo také nedobrovolně. Tyto 

instituce podporují spíše dobrovolný přístup k léčbě a o pacientech tvrdí, že se také aktivně 

na léčbě podílí (Levinson, Gallagher, 1964, cit. podle Weinstein 1982). 

Mezi další kritiky patří Linn, který souhlasí s tím, že Goffmanova práce je 

provokativní a kreativní, nicméně kritizuje jeho práci založenou na stejných základech, 

jako jsou ostatní kvalitativní studie „tohoto typu“ a to proto, že postrádá oporu 

v empirických datech a není tedy platná pro většinu pacientů. Goffmanův model 

nedokazuje, že psychiatrické léčebny jsou donucovací, tyranské a zbavují pacienta jeho 

práv (Linn 1968, cit. podle Weinstein 1982). 

S těmito závěry souhlasí i Siegler a Osmond kteří doplňují, že Goffman nepopisuje 

důvod, proč a jak se pacienti do zařízení dostali a jaká by měla být jejich práva a 

povinnosti. Také uvádí, že si Goffman nepřipouští fakt, že jsou pacienti skutečně nemocní. 

Víceméně všechny studie ze 60. let dokazují, že pacienti vnímají hospitalizaci pozitivně 

(Siegler, Osmond, 1971, cit. podle Weinstein 1982).  

Zvláště Linn testoval Goffmanův závěr z vnímání hospitalizace pacienty, a dospěl 

přesně k opačnému závěru. Většina z nich vnímala hospitalizaci pozitivně a necítila se 

nijak omezena nebo zrazena. Dále obviňuje Goffmana, že nebere v úvahu, že hospitalizace 

poskytuje pacientům šanci vrátit se do normálního života a získat zpět práva, která ve 

společnosti kvůli své nemoci ztratili (Linn 1968, cit. podle Weinstein 1982). 

Karmel na základě vlastních výzkumů v padesáti nemocnicích tvrdí, že Goffmanovy 

závěry, pokud jde o snižování ega pacientů, se nezakládají na datech. Dále tvrdí, že 

k ponižování pacientů nedochází, protože většina z nich vnímá pobyt jako krátkodobý a 
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nastavená omezení jako prospěšná a „pro jejich dobro“ (Karmel 1969, cit. podle Weinstein 

1982). 

Velmi ostrou kritiku na osobní úrovni podávají Killian a Bloomberg, kteří tvrdí, že 

ponižování pacientů, tak jak jej Goffman popisuje, reflektuje pouze negativní stránku 

institucionalizace (Killian, Bloomberg, 1975, cit. podle Weinstein 1982). Na obdobném 

závěru se shodují i Davies (1989) a Scott (2010). Pozitivní efekty a pozdější resocializace 

není brána v úvahu a ani skutečnost, že hospitalizace výrazně pomáhá pacientovi 

k uzdravení.  

Lemert kritizuje Goffmana z jiného důvodu a tím je organizační stránka nemocnice, 

kterou zkoumal. Dříve do ní totiž byli zavíráni političtí vězňové a Goffmanova 

generalizace je tímto pohledem omezená (Lemert, 1981, cit. podle Weinstein 1982). 

Scott (2010) jako kontrast k totální instituci se svou umrtvující tendencí zavádí nový 

pojem obnovující instituce a dodává, že instituce může působit i prospěšně. Musí však být 

splněna podmínka dobrovolnosti vstupu do instituce, za účelem vzdělání a sebereflexe a 

podpoření sebepojetí. Za těchto podmínek mohou zaměstnanci získávat na vážnosti díky 

svým znalostem a zkušenostem. Davies (1989) dále uvádí, že totální instituce se liší 

stupněm své otevřenosti.
2
 

 Výše uvedené kritiky vyšly z pera zejména autorů věnujících se kvantitativnímu 

výzkumu a domnívám se, že jsou často osobního charakteru s tendencí zesměšnit podstatu 

kvalitativního výzkumu ve smyslu nedostatečnosti jeho odborné úrovně.  

 

2.1.2 Totální instituce a domov pro seniory 

 

Goffman (1961) popisuje chování a komunikaci mezi klienty domovů pro seniory a 

personálem. Komunikaci mezi těmito dvěma skupinami popisuje jako omezenou, neboť se 

aktéři „vzájemně nevybrali“ a dodává, že omezená komunikace probíhá zvláště od 

pečovatelů směrem ke klientům. Douglas (1986) uvádí, že členové personálu mají podobné 

názory a hodnoty, které obsahují obdobný vzorec chování a personál se víceméně shoduje 

v tom, jak by se klienti měli chovat.  

Townsend uvádí, že některé typy domů v 60. letech 20. století vůbec nebyly vhodné 

k poskytování péče starým lidem a souhlasí pak s Goffmanem (1961), že klienti dostanou 

                                                           
2
 K jedné ze základních charakteristik totální instituce patří její uzavřenost vůči okolnímu světu, proto dále 

užívám termínu „méně uzavřená instituce“.  
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při příchodu do instituce takový šok, že se rychle přizpůsobí určitému chování a adaptují se 

na zavedený způsob komunikace (Townsend, 1964, cit. podle Weinstein 1982). 

Reed a Payton upozorňují, že i když část klientů domova trpí demencí a nedokáže 

identifikovat sebe sama a svůj vztah k pečovatelům, jedná se o odlišnou situaci, než která 

probíhá v psychiatrické léčebně, a proto se domov pro seniory nedá s tímto zařízením 

srovnávat (Reed, Payton, 1996, cit. podle Kofod 2008). Dle Goffmana (1961) je totiž vztah 

mezi pacienty a personálem definován jako série přísných až nepřátelských nařízení, proto 

tento pohled není dostačující k popisu vztahů v domově pro seniory. Většina odborných 

textů věnujících se problematice domovů pro seniory je založena zejména na díle 

Goffmana (1961), ve kterých je identita klienta zredukována na pasivního příjemce péče 

stiženého totálním odosobněním. 

Teorie totální instituce vznikla v 50. letech 20. století a proto je nutné upozornit také 

na skutečnost, že instituce od té doby prošly značným vývojem a absolvovaly mnoho 

proměn ve smyslu odklonu od paternalismu směrem k individualizaci péče. Tuto 

skutečnost je tedy nezbytné reflektovat a takto na problematiku totální instituce v 

současnosti nahlížet.  

 

2.2 Historický vývoj pobytových služeb 

 

2.2.1 Domovy důchodců v období socialismu  

 

Na koncept totální instituce lze navázat problematikou pobytových služeb v období 

socialismu, v době jednotného systému sociálního zabezpečení, kdy zodpovědnost za péči 

o občany v pobytových zařízeních přebíral stát (Haškovcová, 2010).  

Postižení, staří, nemocní i umírající lidé v sociálních i zdravotnických ústavech byli 

od společnosti izolováni a jejich existence se tabuizovala. Za samozřejmý byl považován 

direktivní přístup a také „rutinní skupinový systém péče bez hlubšího porozumění 

jednotlivým osobám jako individualitě, lidské bytosti, která má své potřeby a pocity, cítí a 

vnímá, jak je o ni postaráno“ (Malíková, 2011).  

Senioři neměli možnost vyjádřit se k poskytované péči, jejich návyky většinou 

nebyly zohledněny a rozhodování o jejich životě probíhalo bez jejich účasti. Poslední léta 

svého života trávili většinou na vícelůžkových pokojích a potýkali se s nedostatkem 

soukromí. Poskytovanou péči přijímali pouze pasivně a lidský přístup byl otázkou 

individuálního postoje každého pracovníka (Malíková, 2011). Senior se musel přizpůsobit 
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chodu zařízení ve všech oblastech, což potvrzuje i Matoušek (1995) a Murphy (2001). 

Senioři zažívali pocity ponížení, pasivity, zklamání, křivdy a lítosti, neboť k nim personál 

často přistupoval nedůstojným způsobem (Malíková, 2011).  

 

2.2.2 Pobytové služby a jejich vývoj po roce 1989 

 

Až po roce 1989 zaznamenala oblast sociálních služeb výraznější pokrok ve smyslu 

odklonu od zmiňovaného paternalistického pojetí sociální péče a častější užívání pojmů 

jako kvalita péče, lidské potřeby, humanizace a individualizace péče (Štegmannová, 

Havrdová, 2010). 

Nejvýraznějších proměn se oblasti sociálních služeb dostalo ovšem až se zavedením 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nové pojetí sociálních služeb lze definovat 

jako zcela odlišné od přístupu založeného na nutnosti zcela se podřídit režimu instituce, 

který byl praktikován ještě v nedávné době, a o kterém se zmiňuje i Haškovcová (2010), 

Matoušek (1995) a Murphy (2001). Z tohoto důvodu navazuji legislativním vymezením a 

standardy kvality sociálních služeb se zaměřením na poskytování sociálních služeb 

v domovech pro seniory.  

 

2.3 Domovy pro seniory v současné legislativě 

 

2.3.1 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

V současné době je v České republice systém sociálních služeb legislativně zakotven 

a realizován zejména zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, s účinností od 1. ledna 2007 a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách upravuje podmínky a základní pravidla 

při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory v následujícím znění:  

 

a) poskytnutí ubytování,  

b) poskytnutí stravy,  

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
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f) sociálně terapeutické činnosti,  

g) aktivizační činnosti,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(Zákon, 2006)
3
. 

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., v § 15 dále definuje rozsah sociálních služeb na úrovni 

jednotlivých úkonů včetně maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb 

v domovech pro seniory. Vzhledem k tématu diplomové práce jsem ze všech definovaných 

úkonů vyzdvihla oblast stravování, kterou vyhláška definuje následovně: „Mezi základní 

činnosti při poskytování sociálních služeb patří poskytnutí a zajištění celodenní stravy 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně 

v rozsahu tří hlavních jídel.“ 

 

2.3.2 Standardy kvality sociálních služeb 

 

Dalším právním předpisem spjatým se zákonem o sociálních službách jsou 

Standardy kvality sociálních služeb. Jedná se o všeobecně přijatou představu o tom, jak má 

vypadat kvalitní sociální služba a zároveň by měly její kvalitu a úroveň garantovat (Bílá 

kniha, 2003; Malíková, 2011). Standardy kvality jsou rozděleny do tří základních 

kategorií: procesní, personální a provozní. Procesní standardy jsou považovány za 

nejdůležitější a stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Je zde uvedeno, čemu je 

potřeba věnovat pozornost při jednání se zájemcem o služby a jak ji přizpůsobit jeho 

individuálním potřebám. Personální standardy popisují personální zajištění a zdůrazňují, že 

kvalita služby je závislá na dovednostech, vzdělání, vedení a podpoře pracovníků a také na 

podmínkách, ve kterých svou práci vykonávají. Provozní standardy definují podmínky pro 

poskytování sociálních služeb. Zaměřují se na prostory, ve kterých jsou služby 

poskytovány, na jejich dostupnost, ekonomické zajištění i rozvoj jejich kvality (Malíková, 

2011; Zavádění, 2002).  

Každý standard definuje kritéria, která se rozdělují na zásadní a další. Zásadní 

kritéria jsou povinná a poskytovatel sociálních služeb má povinnost je naplňovat a 

realizovat v plné míře. Další kritéria mohou sloužit jako doplněk ke splnění konkrétního 

standardu (Malíková, 2011). Každý poskytovatel by měl modifikovat standardy podle 

                                                           
3
 § 49 odst. 2. 
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druhu a rozsahu sociálních služeb, které poskytuje, na své konkrétní podmínky, „aby co 

nejvíce odpovídaly skutečné reálné situaci, a co nejvíce vyhovovaly uživatelům služeb“ 

(Malíková, 2011). Dále je nezbytné uvést, že jednotlivé druhy standardů nelze vnímat 

odděleně, neboť jsou často vzájemně provázány.  

Níže uvádím výčet všech patnácti definovaných standardů a blíže se zaměřuji na 

individuální plánování průběhu sociální služby
4
, které náleží do kategorie procesních 

standardů a souvisí s tématem mé diplomové práce. 

  

Procesní standardy 

Standard 1 – Cíle a způsoby poskytování služeb 

Standard 2 – Ochrana práv osob 

Standard 3 – Jednání se zájemcem o službu 

Standard 4 – Smlouva o poskytování sociální služby 

Standard 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby 

Standard 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby 

Standard 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb 

Standard 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje 

 

Personální standardy  

Standard 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby 

Standard 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců 

 

Provozní standardy 

Standard 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 

Standard 12 – Informovanost o poskytované sociální službě 

Standard 13 – Prostředí a podmínky  

Standard 14 – Nouzové a havarijní situace 

Standard 15 – Zvyšování kvality sociální služby (Ministerstvo, 2009) 

 

2.3.3 Principy poskytování sociální služby 

 

                                                           
4
 Standard č. 5 
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Principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s 

uživateli a při poskytování služeb. Mohou být obsaženy např. v etickém kodexu, který si 

pracovníci dané služby vytvoří jako součást vyjádření kultury, v níž pracují. Na 

formulování etického kodexu či jiných dokumentů tohoto typu by se měli podílet všichni 

pracovníci. V souladu s všeobecně uznávanými principy by služby měly odrážet zejména 

následující hodnoty: 

 

„Dodržování práv uživatelů – uživatelé jsou v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho 

pracovníkům, zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá 

práva naplňovat. 

Respektování volby uživatelů – zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb 

mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledkům svého rozhodnutí. 

Individualizace podpory – služby jsou „šity na míru“ jednotlivým uživatelům. 

Zaměření na celek – na situaci uživatele služeb se pohlíží v souvislostech, nikoli jen na 

dílčí aspekty. 

Flexibilita – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám 

pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení“ (Zavádění, 2002). 

 

2.3.4 Individuální plánování průběhu sociální služby 

 

Obsah standardů kvality sociálních služeb definuje kritéria individuálního plánování 

průběhu sociální služby následovně: 

  

 „Poskytovatel má písemně zpracovaná vnitřní pravidla podle druhu a poslání 

sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování 

služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; 

  

Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s 

ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; 

  

Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní 

cíle;  
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Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance;  

  

Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací 

mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám“ (Malíková, 

2011; Vyhláška, 2006)
5
. 

Podle tohoto konceptu by všechny služby měly být poskytovány na základě společně 

vypracovaného individuálního plánu.  

 

2.4 Péče o seniory po přijetí zákona o sociálních službách 

 

Nová legislativa k sociálním službám nepřináší pouze nová práva a povinnosti pro 

účastníky systému, ale navíc usiluje o změnu jejich vzorců chování. Jedná se o první 

samostatnou a komplexní úpravu sociálních služeb v České republice, jejímž cílem je 

naplňování principů sociálního začleňování. Schválení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách, lze považovat za historický mezník v oblasti služeb sociální péče, přičemž 

v pobytové péči o seniory tento zákon přispěl jak k zásadním technickým, tak i 

hodnotovým změnám, které patří mezi silné stránky nové právní úpravy.  

Hodnotové změny jsou realizovány základními principy poskytování péče 

založenými na zajištění soukromí klientů a vytvoření podmínek co nejvíce podobným 

domácímu prostředí. Jednou z nejdůležitějších složek současného přístupu v sociálních 

službách je důraz na individualizovaný přístup zaměstnanců zařízení, profesionalitu, 

odklon od paternalistického pojetí, respektování potřeb klientů a zachování důstojnosti 

každého člověka (Haškovcová, 2010; Malíková, 2011; Štegmannová, Havrdová, 2010). 

Z technických změn lze vyzdvihnout přejmenování domovů důchodců na domovy pro 

seniory (Haškovcová, 2010). S novým označením došlo také k přesnější specifikaci cílové 

skupiny (Horecký, 2011).  

Přijetím výše uvedené nové právní úpravy byl učiněn významný krok k propojení 

sociálních a zdravotních služeb, neboť zdravotnická zařízení poskytující sociální služby 

jsou povinna dodržovat standardy kvality sociálních služeb (Mátl, Jabůrková, 2007).  

Současná podoba přístupu v sociálních službách tak může vytvářet kontrast jak ke 

Goffmanově teorii totální instituce, tak k pojetí sociálních služeb v období socialismu, 

                                                           
5
 Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 



21 
 

neboť je založena na „přizpůsobení režimu zařízení potřebám jeho obyvatel ve všech 

oblastech; ošetřovatelské, obslužné, stravovací i aktivizační“ (Štegmannová, Havrdová, 

2010).  

Mátl s Jabůrkovou (2007) poukazují na některé problémy spjaté s přechodem na 

poskytování komplexní sociálně-zdravotní péče. Jedná se o rozdělování zdravotnické a 

sociální péče přičemž důležitým faktorem je také rozdílná výše jejich mezd. Tyto rozdíly 

způsobují problémy v komunikaci mezi pracovníky, což vede k omezení týmové 

spolupráce, která je považována za nezbytnou v novém přístupu péče o seniory 

v pobytových zařízeních. 

 

2.5 Stáří a stárnutí  

 

2.5.1 Lidské potřeby v kontextu stáří 

 

Sokol (2007) velmi výstižně charakterizuje potřeby jako něco, bez čeho se člověk 

nemůže obejít. Staří lidé jsou křehcí jak na těle, tak i na duši, proto je velmi důležité, 

jakým způsobem k jejich potřebám přistupujeme a jak s nimi dále zacházíme. „Všechny 

lidské potřeby tvoří celek, který spojuje fyzickou a psychickou a sociální stránku člověka a 

jsou od sebe neoddělitelné“ (Pichaud a Thareau, 1998: 41). Potřeby člověka jsou 

individuální a mění se v čase a ve vztahu k prostředí, v němž žije. 

Americký psycholog A. H. Maslow seřadil lidské potřeby do pěti kategorií a stupňů 

tvaru pyramidy. Na nejnižší stupeň zařadil potřeby fyziologické, jejichž nedostatečné 

uspokojení může mít i trvalé zdravotní následky například v důsledku nedostatku jídla a 

pití, spánku, pohybu či dýchání. Následuje potřeba jistoty a bezpečí, ochrany, péče a 

pomoci. Další v pořadí je potřeba přátelských vztahů, lidské sounáležitosti a lásky. Dále 

navazuje potřeba úcty (respektu), posilující naše „já“ a zvyšující naši sociální hodnotu. 

Poslední a nejvyšší stupeň v  hierarchii zaujímá potřeba seberealizace (Kalvach, 2011). 

Malíková (2011) poukazuje na bio-psycho-socio-spirituální model lidských potřeb a 

význam duchovních potřeb ve stáří, které pomyslnou pyramidu dotváří.  

Přibyl (2015) dodává, že mezi duchovní potřeby patří rovněž potřeba smyslu života a 

potřeba odpuštění, proto považuje za chybné se domnívat, že duchovní potřeby mají pouze 

věřící lidé.  
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2.5.2 Potřeby z pohledu pracovníka v pomáhajících profesích 

 

Personál v pomáhajících profesích se s potřebami denně setkává a chápe, že klient či 

pacient něco potřebuje, avšak interpretace toho, co v daný okamžik potřebuje, často chápe 

každý pracovník jinak. Každý člověk vyznává i různé hodnoty a potřeby, které se 

s přibývajícím věkem mění. Kubalčíková (2005) rovněž upozorňuje na odlišnosti mezi 

potřebami seniorů a dodává, že seniory lze považovat za heterogenní skupinu s širokým 

spektrem potřeb. Požadavky na uspokojení potřeb se mohou také prolínat (Haškovcová, 

2010; Malíková, 2011; Přibyl 2015).  

V každém věku také může dočasně dojít ke změně dominantních potřeb, kdy 

například těžká nemoc může určitou potřebu člověka postavit do popředí a jinou odsunout 

po určitý čas stranou. Proto je důležité vždy „přihlédnout k momentální situaci daného 

člověka a nepostupovat striktně podle toho či onoho pojetí lidských potřeb“ (Křivohlavý, 

2011: 33). 

Považuji za důležité zdůraznit, že činnosti, které vykonáváme za účelem uspokojení 

potřeb starého člověka, nemusí odpovídat tomu, co skutečně potřebuje a očekává (Pichaud, 

Thareau, 1998). Z tohoto důvodu by se pečovatelé měli zaměřit na osobní potřeby seniorů 

a nesoustředit se pouze na vlastní povinnosti a dobře provedenou práci. Problémem také 

může být směšování potřeby s žádostí. Žádost seniora totiž nemusí odpovídat jeho 

skutečné potřebě a může vyjadřovat například potřebu kontaktu či lásky. „Za zvláštními 

nebo překvapivými žádostmi se mohou skrývat hlubší potřeby, jež se těžko vyjadřují nebo 

mají zůstat zamlčeny. Je na pomáhajících, aby dešifrovali žádosti a někdy i podivné 

chování“ (Pichaud, Thareau, 1998: 35).  

 

2.5.3 Autonomie v kontextu péče o seniory 

 

Pojem osobní autonomie je složitý jev zahrnující nezávislost a svobodu, tedy 

„soběstačnost jedince ve vztahu k vlastním zdrojům, jeho možnosti, schopnost a vůli využít 

šancí a voleb, které se mu nabízejí, samostatně se rozhodovat a svá rozhodnutí v daném 

sociálním prostředí prosadit či realizovat“ (Sýkorová, 2012: 34). Obdobně se vyjadřují i 

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) a dodávají, že autonomie člověka je ohrožena 
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všude tam, kde jsou lidé odkázáni na pomoc a podporu v uspokojování základních a 

osobních potřeb.
6
 

Autonomní jedinec by měl řídit a organizovat vlastní aktivity bez cizí pomoci, sám 

uspokojovat své fyziologické potřeby, stát si za vlastními názory, nevynucovat si souhlas, 

blízkost a emocionální podporu a neměl by být zatížen přílišným strachem z druhých lidí 

ani pocitem viny vůči nim (Sýkorová, 2012). Pro zachování autonomie je zásadní chovat 

se ke starším uživatelům jako k rovnocenným lidem s možností kontroly nad vším, co se 

s nimi děje a poskytovat informace bez slangových výrazů. Dále je důležité zajistit, aby 

uživatelé služeb byli zahrnuti do rozhodování o jejich každodenní péči
7
(Holmerová, 

Jurašková a Zikmundová, 2007). 

 

2.6 Strava a stravování v průběhu lidského života 

 

2.6.1 Smyslové vnímání pokrmů  

 

Jako jednu z úrovní vnímání jídla lze formulovat jeho podstatu skrze lidské smysly. 

Při jídle využíváme čich, chuť, zrak i hmat. Sluch zůstává během podávání pokrmů stranou 

a zapojujeme jej většinou až při konverzaci v průběhu stolování, na což poukazuje  

Vitaux (2007), který definuje gastronomii jako vědu, která přináší potěšení téměř všemu 

lidskému smyslovému vnímání. Čich s přibývajícím věkem zůstává relativně stabilní, ale 

rozlišování chutí bývá oslabeno (Haškovcová, 2010; Pichaud, Thareau, 1998; Vágnerová, 

2007), takže se mění nejenom skladba stravy vzhledem ke zdravotnímu stavu, ale i její 

čichové a chuťové vnímání. Vnímání vůně a zápachu je individuální a každý z nás za 

pomoci čichové mapy poznání rozlišuje, co je mu příjemné a co nikoliv. „Jakákoliv známá 

či podobná vůně se také okamžitě spojí s prožitkem a zkušeností“ (Klevetová, 2017: 70).  

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) uvádí, že v souvislosti se stravováním 

se velmi často setkáváme s mýtem, na jehož základě by staří lidé měli konzumovat 

nekořeněnou stravu. Tento mýtus vyvrací tvrzením, že právě z důvodu sníženého 

chuťového a čichového vnímání by strava pro seniory měla být dostatečně výrazná, na 

čemž se shodují i Pichaud a Thareau (1998).  

                                                           
6
 Zejména v průběhu pobytu v nemocnici nebo při využívání rezidenční péče. 

7
 Například možnost rozhodovat o tom, co bude jíst, co si chce obléknout, nebo kdy chce jít spát a 

nehodnotit, zdali je schopen rozhodovat sám za sebe.  
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Velký důraz je také kladen na význam stimulace k jídlu způsobem jeho přípravy. 

Jídlo by mělo být chutné, barevné a čerstvé (Pichaud, Thareau 1998; Svačina, 2008).  

Další ze smyslů, který při přípravě a konzumaci využíváme, je zrak, který nám 

zprostředkovává nejen informace o předmětu, barvě, tvaru, rozměru a pohybu, ale 

vyvolává v nás také představy a vzpomínky. Zhoršením zraku člověk ztrácí převážnou část 

informací o realitě světa. „Obrazy mohou být i zkreslovány, a dochází tak k mylným 

představám a nesprávnému hodnocení situace“ Klevetová (2017: 69). 

 

2.6.2 Stravovací zvyklosti seniorů 

 

Pichaud a Thareau (1998) na základě svých zkušeností z různých domovů pro 

seniory ve Francii identifikovali následující společné prvky: senioři ve svých stravovacích 

zvyklostech vyzdvihují vařená či pečená jídla před pokrmy „studenými“, a neopomíjejí 

konzumaci polévek, kávy a čaje v domnění, že teplé nápoje mají schopnost „ohřát“ a 

posílit tělo. Preferují pokrmy z brambor a různé druhy knedlíků, které jim připomínají 

domácí stravu. Máslo a mléčné výrobky rovněž tvoří oblíbenou skupinu potravin a senioři 

v nich spatřují příjemné vzpomínky na své dětství a mládí. U starých lidí bývají velmi 

oblíbená také sladká jídla. Sladkou chuť si senioři zároveň uchovávají až do pokročilého 

věku (Pichaud, Thareau, 1998). Jackson (2004) podotýká, že se jedná o jeden z našich 

nejhlouběji zakořeněných příjemných počitků.  

Zvyky, chování a preference dospělých jsou výrazně ovlivněny zvyky, chováním a 

preferencemi osvojenými v dětství (Jirkovský, Hlaváčová, 2012; Plháková, 2007). Jídlo 

nás může vzájemně spojovat, ale také posilovat náš pocit odlišnosti. Tradiční pokrmy 

zdůrazňují naši skupinovou identitu i naši odlišnost a pokrmy, které neznáme, na nás 

mohou působit odpudivě či bizarně (Jackson, 2004). Plháková (2007) v souvislosti s 

lidskou potřebou dodržování tradic a zvyklostí uvádí, že tato potřeba je velmi silná, neboť 

přispívá k restituci psychických sil a k oživení pocitu sounáležitosti jak s rodinou, tak i 

s širším společenstvím. Pod pojmem stravovací zvyklosti si každý z nás může představit 

něco jiného, neboť při výběru potravin či pokrmů se řídíme různými faktory jako například 

časem, chutí, množstvím, cenou, dostupností, atd.  

Trachtová (2008) uvádí některé ze zásadních faktorů, které by měly při jídle 

fungovat. Jeden z přínosů konzumace jídla by měl spočívat ve spokojenosti a vyrovnanosti. 

Po dobrém jídle by se člověk měl cítit příjemně. Jídlo by mělo být prožitkem z hezkých 

chvil strávených rodinou či přáteli a zároveň by mělo přispívat k harmonii těla i ducha.  



25 
 

 

2.6.3 Socio-kulturní aspekty stravy 

 

„Pro většinu soudobé populace je jídlo, ať jeho nákup, konzumace či příprava, 

důležitou součástí existence, ale i zájmem, potěšením nebo konverzačním tématem“ 

(Lenderová, 2016: 9). Stejně jako Svačina (2008) se domnívám, že výživa není ovlivněna 

výhradně hladem, pocity sytosti a náladou, ale také sociálními a kulturními vlivy. Již od 

dávných dob jídlo funguje jako sociokulturní prostředek, který člověka odlišuje od zvířete. 

Lidé se společenskému chování učí a přejímají kulturní zvyky, díky kterým se mohou ve 

společnosti přizpůsobit.  

Sokol (2007) vymezuje kulturu jako „souhrn dovedností, zvyků, životních norem, 

myšlenek a děl, který se v rámci určité společnosti pěstuje a předává učením“  

(Sokol, 2007: 331). Vztahem kultury a jídla se zabývá gastronomie, nauka, v jejímž názvu 

se skrývá nejen umění přípravy jídla ale také jeho konzumace jako kultivovaného aktu.  

Jídlo tedy neplní pouze funkci zajišťující fyziologickou potřebu nasycení, ale 

reflektuje také individualitu člověka a jeho životní styl. Svačina (2008) i Plháková (2007) 

dodávají, že způsob uspokojování základních fyziologických potřeb kulturní podmínky 

velkou měrou ovlivňují a jsou rovněž důležitou složkou sebepojetí, proto by pracovníci ve 

stravovacím provozu měli při přípravě pokrmů dbát na vyváženou chuť, vzhled i vůni 

pokrmů. Neméně důležité je také prostředí, ve kterém jsou pokrmy připravovány a 

následně podávány (Vitaux, 2007). 

 

2.6.4 Společné jídlo a jeho význam 

 

Společné obědy a večeře v kruhu rodinném jsou symbolem rodinné soudržnosti a 

společné stolování nevyjadřuje jen akt přijímání potravy, ale také možnost k diskutování o 

různých událostech. Společné jídlo a tedy setkání rodiny u jednoho stolu lze považovat 

za významný stmelující prvek (Pichaud, Thareau, 1998). 

Matoušek (1995) definuje domov jako místo, kde můžeme být sami sebou, a 

doplňuje, že pocitu domova v tomto pojetí nelze v ústavu téměř nikdy docílit. K prostředí 

domova Sokol (2007) uvádí, že doma se člověk cítí tam, kde se lidé chovají tak, jak je sám 

zvyklý a nemusí tedy být nutně spjato s určitým místem. Čevela, Kalvach a Čeledová 

(2012) dodávají, že potřeba domova znamená pro člověka více než jenom přístřeší, ale 

stává se i místem soukromí, intimního sdílení a bezpečí. Matoušek (1995) definuje jídlo 
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v rodinném kruhu jako možnost ke kontaktu, sdílení a plánování a také jako rituál 

potvrzující vzájemnost.  

Stolování o samotě naopak evokuje nedostatek vztahů, odloučení a nepřítomnost 

blízkých. „Jídlo v tomto smyslu odhaluje hlubokou a zásadní samotu člověka proto čas 

jídla osamělým lidem přímo vmetá do tváře jejich samotu, se kterou je tak obtížné žít“ 

(Pichaud, Thareau, 1998: 103). 

Pro osoby všech věkových kategorií může být společné jídlo příležitostí ke svobodné 

interakci či vyjádřením společenského postavení. Společný stůl je místem, kde se schází 

rodina a kam zveme své hosty (Pichaud, Thareau, 1998).  Lidé zpravidla během návštěvy 

svým hostům nabízejí jídlo, či jiné pohoštění, jako vyjádření jejich akceptace. Hosté by 

měli mít na paměti, že pozvání znamená nabídku přátelství a odmítnutí pohostinství může 

být chápáno jako projev nepřátelství. Odmítnutí pohoštění může být hostitelem také 

pochopeno jako rejekce své osoby (Jackson, 2004; Plháková, 2007).  

Důležitou roli hraje zasedací pořádek u společné tabule, neboť ukazuje, kdo je 

privilegovanou osobou.
8
 V moderní společnosti dochází k rozpadu velkých rodin a 

nedostatek sociální soudržnosti směřuje až k situaci, kdy společný stůl ztrácí svůj tradiční 

význam (Jackson, 2004). 

 

2.6.5 Kultura stolování 

 

Sokol (2007) uvádí, že běžný společenský mrav se každý učí zejména od rodičů a 

sourozenců, později i od učitelů a spolužáků a týká se zejména těchto oblastí: „účesu, vlasů 

a vousů; oblečení; společného jídla a stolování; chování vůči jiným lidem, zejména 

starším; vztahů mezi pohlavími“ (Sokol, 2007: 195). Mrav neboli obyčej definuje jako 

souhrn pravidel lidského provozu, který vzniká z lidských zkušeností a v průběhu času se 

mění. Osvojením si základních společenských pravidel člověk získává nezbytnou 

sebejistotu v jednání s ostatními, což mu usnadní jak vedení společenské konverzace, tak i 

pohyb ve společnosti vůbec. 

Společenská pravidla zahrnující prostírání stolu, hygienu, správné chování při jídle, 

přípravu a úpravu stolu při slavnostních příležitostech i chování obsluhy, lze souhrnně 

nazvat etiketou stolování. „Stůl našeho dětství je často místem koncentrovaných vzpomínek 

                                                           
8
 Privilegovaní hosté jsou zpravidla usazování blízko osoby, která sedí v čele stolu, kterou bývá zpravidla 

hostitel. 
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na rodinu“ (Jackson, 2004: 99). Již v dětském věku se lidé učí dodržovat pravidelné 

časové intervaly mezi jednotlivými jídly, přičemž za velký pokrok při společném stolování 

je považován například přechod od „lžíce k příboru“ (Plháková, 2007).  

Všechny stravovací „zkušenosti“ nashromážděné v průběhu života se zrcadlí ve stáří 

a mohou silněji pronikat na světlo s přechodem do instituce, neboť v  etapě adaptace se 

kultura stolování seniorů oproti zažitým zvyklostem proměňuje. Je třeba pamatovat na 

vzhled prostředí, úpravu pokrmů i jejich servis, neboť tyto faktory mohou výrazně ovlivnit 

stravovací proces (Pichaud, Thareau, 1998). „Jídlo je úzce spjato s náboženstvím, 

společenskou komunikací a reprezentací, je zdrojem představ a imaginace, inspirací 

umění. V tom, co jíme, se projevují ekonomické, sociální a kulturní vlivy“ (Lenderová, 

2016: 9). 

 

2.6.6 Symbolický význam jídla 

 

Již lidé v dávných dobách si uvědomovali symbolický význam stravy. A zdá se 

velmi pravděpodobné, že zaujímal v životě člověka zásadní význam i přesto, že jídlo plnilo 

primárně výživovou funkci. Jídlo sloužilo jako oběť bohům nebo bylo používáno jako 

prostředek věštby. „S typickým menu či způsobem stolování jsou spojeny rovněž mezníky 

životního cyklu, přechodové rituály, stejně jako nejrůznější typy světských a náboženských 

festivit“ (Lenderová, 2016: 10). 

Symbolické chování můžeme uvést na příkladu  křesťanského obřadu svatého 

přijímání, při kterém věřící pojídají tzv. hostii, jakožto symbol Kristova těla (Plháková, 

2007). Pití nápojů včetně jejich nabízení je součástí společenských rituálů, např. podávání 

slavnostního přípitku při oslavě (Plháková, 2007). 

Během svátečních dnů se lidé často věnují alimentárním činnostem skrývající 

symbolický význam. V dnešní době si již mnoho lidí neuvědomuje původní význam 

symbolů spjatých s jídlem, i přesto tyto rituály dále po generace dodržují. Jedná se 

například o rozkrajování jablka při štědrovečerní večeři. Dále se v období Vánoc na 

štědrovečerním menu zpravidla objevuje smažený kapr a bramborový salát (Plháková, 

2007). Společné jídlo má pro seniory zásadní význam, neboť symbolizuje přátelství, 

soudržnost a dobré společenství (Pichaud, Thareau, 1998). 
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2.7 Strava a stravování v domově pro seniory 

 

2.7.1 Podpůrná síť domova pro seniory jako aktér stravovacího procesu 

 

Považuji za důležité zde vyzdvihnout podpůrnou síť domova pro seniory, která 

klientům zařízení vytváří důstojné podmínky pro jejich život. Synek a Carboch (2014) 

popisují podpůrnou síť v zařízeních určených osobám mentálně znevýhodněným, a takto jí 

lze konceptualizovat i v zařízení domova pro seniory. Do podpůrné sítě autoři zahrnuli jak 

materielní prostředí, ve kterém se jeho klienti nacházejí, vybavení přizpůsobené 

zdravotním omezením klientů, režim domova, poskytované činnosti, personál domova, ale 

také finanční zdroje.  

Podpora a péče při vykonávání každodenních činností by neměla být nedostatečná 

ani nadměrná. V oblasti stravování a stolování to znamená, že by podpůrná síť měla za své 

klienty vykonávat takové činnosti, které nemohou vykonávat sami, a které jsou nezbytné 

pro zajištění jejich výživy a důstojného stolování. U nesoběstačných klientů je to personál 

domova, který podáváním stravy zajišťuje jejich přežití. Zároveň by personál domova 

neměl za klienty vykonávat ty aktivity, které mohou vykonávat sami. To znamená, že by 

klienti měli mít možnost podílet se na aktivitách spojených s přípravou i příjmem pokrmů, 

neboť jedním z hlavních poslání domova je snaha o podporu soběstačnosti klientů. Dalším 

důvodem je také hospodárnost s prostředky a zdroji vyhrazenými na sociální péči (Synek, 

Carboch, 2014). 

Nebezpečím pro autonomii starých lidí v domově pro seniory může být i plošně 

poskytovaná ošetřovatelská péče, která se může dostat do paradoxního rozporu se snahami 

ergoterapeutů a rehabilitačních pracovníků o tělesnou a duševní aktivaci obyvatel 

(Pichaud, Thareau, 1998). 

Za kontroverzní téma současnosti lze považovat komplexnost a kontinuitu služeb pro 

seniory. Poskytovatel má sice povinnost nabízet sociální služby definované v poslání 

zařízení, ale zároveň se nemusí starat o to, nakolik komplexně vyřešil uživatelovu životní 

situaci (Haškovcová 2010; Štegmannová, Havrdová, 2010). Mátl s Jabůrkovou (2007) 

navíc poukazují na některé problémy spjaté s přechodem na poskytování komplexní 

sociálně-zdravotní péče. Jedná se o rozdělování zdravotnické a sociální péče, přičemž 

důležitým faktorem je také rozdílná výše jejich mezd. Tyto rozdíly způsobují problémy 

v komunikaci mezi pracovníky, což vede k omezení týmové spolupráce, která je 
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považována za nezbytnou v novém přístupu péče o seniory v pobytových zařízeních 

(Kořínková, 2008). 

 

2.7.2 Rozsah činností spjatých s poskytováním stravy v domovech pro seniory 

 

Jednotlivá zařízení sociálních služeb jsou povinna poskytovat služby dle platné 

legislativy, ale zároveň mohou rozšířit jejich základní nabídku. Malíková (2011) přehledně 

popisuje obvyklý rozsah činností spjatých s poskytováním stravy v domovech pro seniory 

a doplňuje, že k rozšíření základní nabídky většinou nedochází z ekonomických důvodů, 

protože je problematické jejich dofinancování. Níže uvádím obvyklý rozsah činností 

v domovech pro seniory dle Malíkové (2011). 

Klientům by měla být poskytnuta kvalitní strava přiměřená jejich věku, zdravotnímu 

stavu a onemocnění a současně by měla být strava podávána v potřebné úpravě a 

s potřebným rozsahem dopomoci, asistence nebo úplného provedení těchto činností. Na 

základě individuálních požadavků může být poskytnutí stravy realizováno odlišným, a to 

dohodnutým způsobem.  

Klienti se stravují v jídelně, kde musí být vytvořeny podmínky pro dodržování 

kultury stolování, nebo podle potřeby na pokoji klienta. V jídelně se stravují i klienti, kteří 

jsou částečně imobilní a mají zájem o společné stravování.  

Imobilním klientům nebo těm, kteří se nechtějí stravovat v jídelně společně s 

ostatními, je strava dovážena na jejich pokoje. Klienti se stravují na pokoji buď vsedě u 

stolu, vsedě v křesle, nebo na lůžku. Dle potřeby jsou klientům k dispozici pojízdné či 

pevné servírovací stolky sloužící k optimálnímu příjmu potravy na lůžku. Nesoběstačným 

klientům je v potřebném rozsahu poskytována dopomoc s příjmem potravy, v případě 

nutnosti i kompletní krmení. Při podávání stravy musí být respektovány stravovací návyky, 

s nimiž klient do zařízení přišel, a jsou zohledňovány jeho individuální požadavky, což 

potvrzuje i Kalvach (2011). 

Druhy diety doporučuje klientovi ošetřující lékař a klient s navrženou dietou musí 

souhlasit. Strava pro klienty je připravována buď přímo v kuchyni zařízení, nebo ji 

poskytuje dodavatel na základě uzavřené písemné smlouvy, k čemuž Pichaud a Thareau 

(1998) dodávají, že pokud je již hotová strava do zařízení dovážena, mizí tím „kuchyňské 

vůně“, díky kterým je možné si jídla představit či vybavit dávnou vzpomínku. 
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Poskytnutí stravy musí být zajištěno i u osob se specifickými stravovacími 

odlišnostmi, např. se zavedenou nazogastrickou sondou nebo perkutánní endoskopickou 

gastrostomií (PEG).  

Důležitou část tvoří sledování a dodržování pitného režimu, na což upozorňuje i 

mnoho dalších autorů zabývajících se stravováním seniorů, např. Holmerová, Jurašková a 

Zikmundová, 2007; Kalvach, 2011; Malíková, 2011; Pichaud a Thareau, 1998; Svačina, 

2008. Důraz je kladen na střídání různých druhů nápojů a jejich časté nabízení klientům.  

K využívání vlastních potravin dále Malíková, (2011) uvádí, že pokud má klient 

nějaké vlastní potraviny, ovoce či nápoje, uskladňují je pracovníci po dohodě s klientem do 

chladničky v kuchyňce. Je třeba sledovat dobu trvanlivosti potravin a nápojů, proto 

personál doporučuje klientům jejich včasnou konzumaci.  

 

2.7.3 Zjišťování individuálních stravovacích potřeb klientů  

 

Při realizaci sociálních služeb je velmi důležitá znalost klienta ve smyslu 

informovanosti o jeho životě před nástupem do zařízení určených seniorům (Pichaud, 

Thareau, 1998; Štegmannová, Havrdová, 2010). Štegmannová a Havrdová (2010) považují 

znalost klienta a jeho potřeb za zásadní při individualizaci péče a doplňují, že významně 

souvisí se zpracováním individuálního plánu. Zaměstnanci by měli znát životní historii, 

hodnotové zaměření a preference klientů a také jejich schopnosti a způsoby chování. 

Pichaud a Thareau (1998) uvádí, že právě pracovníci stravovacího provozu by měli znát 

zvyklosti a přání klientů a měli by vědět, co klientům chutná. 

Aby bylo individuální plánování úspěšné, je kromě zájmů klienta nezbytné vycházet 

také ze životních hodnot i požadavků vedoucích k naplnění jeho potřeb. K výše 

uvedenému je nezbytná dovednost aktivního naslouchání i empatie, ale také dostatek času, 

který klientovi věnujeme (Malíková, 2011; Štegmannová, 2012). Při vytváření 

individuálního plánu je také důležitým aspektem dotazování rodinných příslušníků a přátel, 

sloužící ke zjišťování informací o životě klienta před nástupem do zařízení. Mezi důležité 

otázky patří, co senior považoval a dále považuje za důležité, nebo co má, či nemá rád 

(Štegmannová, Havrdová, 2010; Malíková, 2011). Individuální plány naplňují především 

pracovníci přímé péče, kteří provádějí běžné rutinní úkony a jsou v každodenním kontaktu 

s klienty. Dalšími aktéry individuálního plánování mohou být aktivizační pracovníci, 

sociální pracovníci i zdravotnický personál. 
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Důležitou roli hrají i vlastnosti pracovníka a jeho morální profil. Zásadní roli 

v individuálním plánování má tzv. klíčový pracovník, který by měl být pomáhajícím 

profesionálem s výše uvedenými vlastnostmi, a k uživatelům služeb by měl přistupovat 

respektujícím způsobem. Měl by si také iniciativně všímat zájmů, potřeb a cílů uživatele a 

být koordinátorem práce týmu dalších pracovníků, kteří jsou do služeb zapojeni. Rovněž 

by měl zodpovídat za vytvoření, aktualizaci a realizaci individuálních plánů (Zavádění, 

2002). „Individuální plánování vyžaduje zároveň přiměřený čas strávený s klientem, a to 

ne jednorázově, ale opakovaně a průběžně“ (Štegmannová, 2012: 45).  

K velmi důležitým částem individualizace péče patří respekt a úcta k člověku, víra 

v lidský potenciál a možnost sociálního začlenění seniorů prostřednictvím posílení 

sebeúcty a autonomie. Celý proces individualizace by měl být realizován partnerským 

přístupem. Komunikace by měla probíhat jak mezi klienty a pracovníky, tak i mezi 

zaměstnanci navzájem (Štegmannová, 2012). 

 

2.7.4 Stravovací proces v domovech pro seniory 

 

Společné jídlo s ostatními obyvateli domova pro seniory může pro všechny 

zúčastněné znamenat radostné okamžiky za předpokladu, že stravovacímu procesu 

personál věnuje náležitou pozornost. To, že člověk přichází jíst do jídelny s ostatními, jej 

nutí, aby se upravil a zároveň jej vede k udržování kontaktů s druhými lidmi (Kalvach, 

2011; Pichaud, Thareau, 1998). Společné jídlo v jídelně domova pro seniory znamená 

ovšem i odhalení svého já a svých zvyklostí i handicapů (Pichaud, Thareau, 1998). 

Matoušek (1995) popisuje způsoby organizace stolování v ústavních zařízeních a 

dodává, že pouze někteří pracovníci vnímají význam společného jídla a organizují způsob 

stolování i prostředí tak, aby se všichni zúčastnění těšili na událost stolování.  

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) i Murphy (2001) k podávání stravy 

uvádí, že se jedná o naprosto rutinní záležitosti, které zřídka bývají individualizovány. 

Standardní časové úseky, ve kterých se pokrmy podávají, neberou v potaz individuální 

stravovací návyky jednotlivých klientů či pacientů, přičemž imobilní pacienti jsou zcela 

odkázáni na personál. Co se týče času a způsobu podávání stravy, nemají možnost 

vlastního rozhodování. Pro imobilní uživatele je dalším velkým problémem dostupnost a 

volba nápojů a s tím související úroveň hydratace. Kromě nutričních a dietních opatření 

včetně pitného režimu, Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) upozorňují i na další 

faktory, na které je nezbytné se zaměřit: 
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 dát lidem dostatečný čas na jídlo a během jídla je nerušit 

 je-li nezbytná asistence při jídle a pití, poskytovat pomoc a podporu na úrovni 

dospělého člověka, nesnížit se na úroveň malého dítěte 

 zachovat všechny stolovací a stravovací návyky, jako je používání příboru, 

podávání kompletního pokrmu 

 respektovat kulturní zvyklosti 

 poskytovat pomoc a podporu při stravování beze spěchu, neodbíhat 

 pravidelně konzultovat jídelníček s uživateli 

 je-li to možné, zapojit uživatele do přípravy jídla nebo přípravy stolování 

 

2.7.5 Faktory ovlivňující stravovací proces 

 

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) uvádí, že „úprava jídla, kultura 

stolování, jiný časový režim podávání stravy, příprava na různá vyšetření a s tím 

související potřeba lačnění, nedostupnost jídla a tekutin v průběhu dne mimo oficiální čas 

podávání stravy“ (Holmerová, Jurašková a Zikmundová, 2007: 42) může při pobytu 

v nemocnici nebo v zařízení rezidenční péče vést až k malnutrici. 

Jirkovský a Hlaváčová (2012) definovali sociokulturní faktory ovlivňující výživu 

pacienta, a v tomtéž znění je považuji za relevantní i pro skupinu klientů domova pro 

seniory, neboť se nacházejí v zařízení s obdobným stravovacím režimem jako pacienti 

v zařízení nemocničním. Mezi faktory ovlivňující výživu autoři zařazují individuální 

zdravotní a psychický stav, kulturu náboženství, životní styl a sledování módních trendů ve 

výživě, společenské skupiny odlišující se věkem, pohlavím, zájmy, společenským 

postavením a účinky léků, které mohou chuť k jídlu ovlivňovat. Důležitým faktorem jsou 

také osobní preference, neboť vše, co člověk má, nebo nemá rád, výrazně ovlivňuje jeho 

stravovací návyky. Osobní preferenci jídel ovlivňuje chuť pokrmu, jeho vůně, druh, 

charakter, teplota, barva, tvar i velikost porce (Jirkovský, Hlaváčová, 2012). 

 

2.7.6 Způsoby podávání stravy v domovech pro seniory 
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Mlejnková (2009) popisuje dva základní způsoby podávání stravy. Strava může být 

podávána buď využitím tabletového systému nebo termoportu. Oba způsoby je možné 

využívat jak v nemocničním zařízení, tak v zařízení sociálních služeb. 

Při používání tabletového systému se jednotlivé pokrmy umisťují do oddělených 

misek, které jsou součástí termoobalu a přiklopí se víkem. Takto připravené tablety se 

vkládají do termoskříní, ve kterých jsou převáženy na předem určená místa a následně 

personálem klientům či pacientům vydávány (Mlejnková, 2009).  

Při podávání stravy za pomoci termoportů
9
se dovnitř termoportu umístí jednotlivé 

části
10

 pokrmů v nerezových gastronádobách a jejich rozdělení na talíře probíhá na 

odděleních, nebo až v pokojích klientů (Mlejnková, 2009). 

 

2.8 Stravování a poznatky z výzkumů ze zařízení poskytujících sociální 

služby  

 

Odborné texty a výzkumy zaměřené na stravování ve stáří kladou důraz zejména 

na nutriční hodnotu stravy a dietetická opatření ve stáří, a spíše než stravováním se 

sociokulturními aspekty a faktory zasahujícími do stravovacího procesu se věnují 

stravování ve smyslu jeho výživové funkce. 

Synek a Carboch (2014) ve své studii přiblížili život osob s mentálním 

znevýhodněním a jejich soběstačnost při jídle. V prostoru institucionální péče se zaměřili 

zejména na fenomén profesní slepoty a režimů spěchu. V zařízení pro osoby s mentálním 

znevýhodněním, autoři vnímali profesní slepotu nikoliv jako negativní vlastnost 

pracovníků, ale jako souhrn vztahů, které mohou svými činnostmi ovlivňovat a měnit. 

I přesto, že byl výzkum realizován v zařízení pro osoby s mentálním 

znevýhodněním, domnívám se, že zaměstnanci domovů pro seniory mohou při vykonávání 

každodenních rutinních činností také vnímat některé z aspektů profesní slepoty. 

Režimy spěchu autoři definovali v kontextu konkrétních situací, které „popohánějí 

pracovníky a klienty během jídla a vyvolávají v nich pocit nepohody“ (Synek, Carboch, 

2014: 50). V etnografickém výzkumu režimy spěchu popisuje Bolechová, (2010) a 

Čuřínová, (2011) a v závěrech svých šetření i Veřejný ochránce práv (2013). Autoři se 

                                                           
9
 Termoport je izolační přepravka různých velikostí sloužící k rozvozu jídel.  

10
 Každá část pokrmu je umístěna do samostatné nádoby. Např. v jedné z gastronádob je umístěna příloha, ve 

druhé plátky masa, ve třetí „šťáva“ k masu a v poslední zeleninová „obloha“.  
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rovněž zaměřovali na problematiku soběstačnosti klientů, vyjednávání způsobu podávání 

stravy i podpůrnou síť institucionální péče. 

Veřejný ochránce práv (2013) provádí systematicky v pravidelných intervalech 

šetření v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem, ze kterých formuluje 

několik okruhů problémů, které se v těchto zařízeních často objevují a opakují. Ve Zprávě 

z návštěv jsou zveřejňovány závěry expertů ze šetření zahrnující všechny oblasti 

poskytovaných služeb seniorům včetně oblasti stravování. Veřejný ochránce práv (2015) 

upozorňuje a hodnotí kvalitu a úpravu stravy, úroveň stolování a podávání stravy klientům, 

kteří nejsou schopni samostatného stravování. 

Jedna z dílčích oblastí je tvořena problematikou mechanicky upravené stravy, tzv. 

„mixem“
11

. Považuji za nezbytné vyzdvihnout i další oblasti šetření jako například 

možnost výběru stravy či režimy spěchu. Zpráva nutričního terapeuta vždy obsahuje popis 

situace včetně formulace doporučení a návrhů pro zlepšení standardu zacházení s klienty. 

Domnívám se, že tyto dokumenty mohou sloužit jako přínosný zdroj informací veřejnosti a 

doporučení dalším poskytovatelům sociálních služeb. 

Z tuzemských závěrečných prací považuji za důležité vyzdvihnout diplomovou práci 

Pavlíny Pechuškové (2016), kterou považuji za velmi zdařilou. V rámci svého výzkumu se 

zaměřila na individualizaci při zajišťování dietního stravování ve třech domovech pro 

seniory v Jihočeském kraji. Autorka v empirické části interpretuje některé z významných 

kategorií spjatých s fenoménem stravování a v závěrech kvalitativního výzkumu popisuje 

konkrétní činnosti vedoucí k individualizaci ve stravovacím procesu. Naráží i na některé 

faktory, které rozvoji individualizace naopak brání. 

Další závěrečnou prací, vztahující se k problematice stravování seniorů, je 

diplomová práce Jany Hálové (2015). V jedné z dílčích částí empirického výzkumu se 

rovněž věnuje problematice stravování. Jedna z výzkumných otázek spočívala v hodnocení 

stravování v domově pro seniory samotnými klienty. 

Ráda bych na tomto místě vzpomněla i svou bakalářskou práci, neboť zrealizovaný 

etnografický výzkum se stal prvním impulsem vedoucím k provedení výzkumu v oblasti 

stravování seniorů (Čuřínová, 2011). I přesto, že nosným tématem etnografického 

výzkumu bylo nakládání s prostorem klienty domova pro seniory, v jeho průběhu se 

                                                           
11

 „Mix“ je označení rozmixovaného pokrmu určeného klientům, kteří nejsou schopni zkonzumovat pevnou 

stravu. 
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objevilo několik zásadních kategorií zahrnujících jak režim stravování, vztah k samotnému 

jídlu, tak i fenomén vlastního nádobí. 

Mezi další autory, zaměřující svůj výzkum na cílovou skupinu seniorů, patří rovněž 

Bolechová (2010), Fördösová (2009), Valentová (2010) a Volfová (2013). 

Jeden ze zahraničních antropologických titulů, jehož autorem je Kofod (2008) vznikl 

v domově s pečovatelskou službou v Dánsku. Kofod (2008) svůj výzkum zaměřil na život 

seniorů v domovech s pečovatelskou službou a jejich vnímání instituce po nástupu do 

zařízení. Součástí výzkumu je obsáhlá kapitola o stravovacím procesu zahrnující, jak 

prostředí podávání stravy, úlohu personálu při stravovacím procesu, vnímání kolektivního 

stravování z pohledu klientů zařízení, pojetí zařízení jako totální instituce, tak i fenomén 

soběstačnosti při konzumaci stravy. 

Mezi další zahraniční autory směřujícími svůj kvantitativní výzkum na seniorskou 

populaci v domovech pro seniory v Polsku patří Hartman-Petrycka, Lebiedowska a 

Blońska-Fajfrowska (2015).  

Francouzští autoři Divert a kol. (2015) ve svém výzkumu popisují individualizovaný 

přístup uplatňovaný v domovech pro seniory ve Francii. Zaměřují se na prostředí a jeho 

vliv na stravovací proces seniorů a rovněž sledují, jak velikost porce ovlivňuje množství 

zkonzumovaného pokrmu. 

 

2.9  Výzkumný problém a výzkumné otázky  

 

V etnografickém výzkumu své bakalářské práce jsem se zaměřila na problematiku 

prostoru, a to jakým způsobem s ním klienti domova pro seniory nakládají (Čuřínová, 

2011). V průběhu analýzy rozhovorů jsem často narážela na zajímavé kategorie týkající se 

stravování. Klienti konceptualizovali stravování jako jednu ze zásadních každodenních 

aktivit, proto jsem tento fenomén využila jako nosné téma etnografického výzkumu své 

diplomové práce. Na téma stravy a stravování seniorů v instituci jsem se pokusila 

nahlédnout z hlediska sociokulturního, které zasluhuje pozornost a je ve výzkumech 

opomíjeno. 

Snažila jsem se zjistit, zda se mění stravovací rituály seniorů s přechodem do 

instituce, a pokud ano, jak na tyto změny klienti reagují.  

K dalšímu zkoumanému tématu jsem zařadila „režimy spěchu“, se kterými se 

setkávají pracovníci v zařízeních sociální péče, a které někteří autoři interpretují ve svých 

výzkumných zprávách. 
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Neméně důležitým tématem souvisejícím s procesem stravování je míra participace 

na výběru stravy a možnost volby pokrmů. Jak, kde a kým je příprava stravy realizována? 

A jak tuto sociální situaci spjatou se servisem pokrmů zúčastnění aktéři reflektují?  

Dále mě zajímalo, jak senioři vnímají ve své každodennosti kolektivní stravování a 

prostory, ve kterých se jídlo podává, a také místa, kde si senioři stravu připravují či 

obstarávají.  

Jakým způsobem na proces stravování navazují standardy kvality sociálních služeb 

s individuálním plánováním a do jaké míry vůbec může být systém stravování v domově 

pro seniory individualizován? Na výše uvedené a některé další otázky, které se objevily 

v průběhu výzkumu, jsem se snažila najít odpověď v analyticko-interpretativní části 

diplomové práce. 
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3 METODOLOGIE 

 

 Metodologická část diplomové práce reflektuje proces terénního výzkumu, 

představení prostředí i výzkumných metod. K zachycení zkoumaného fenoménu jsem 

využila etnografického terénního výzkumu tak, jak jej popisuje Hammersley a Atkinson 

(2007). Po určitou dobu jsem se podílela na běžném životě skupiny lidí
12

, díky čemuž jsem 

měla možnost vytvářet data směřující k zodpovězení výzkumných otázek. Věnovala jsem 

se popisu prostředí domova pro seniory i procesu stravování včetně vzájemných interakcí 

s personálem domova i prožívání všech aktérů výzkumu. I přesto, že jsem v tomto domově 

pro seniory vykonávala praxi v rámci VOŠ sociálně - právní, v tomto zařízení jsem již 

nikoho neznala, proto jsem toto prostředí vnímala spíše jako nové. Výzkum lze považovat 

za krátkodobý, s délkou trvání pěti měsíců
13

 a frekvencí návštěv zařízení jednou až dvakrát 

v týdnu. 

Hendl (2016) k etnografickému výzkumu dodává, že lze charakterizovat třemi znaky: 

delším setrváním ve skupině, pružností plánu výzkumu a etnografickým psaním. Pružností 

míní schopnost přizpůsobení postupu výzkumu a schopnost najít rovnováhu mezi úsilím 

shromažďovat data a nároky situace. Za nezbytné považuje používat všechny metody 

tvorby dat. „Základem je zaznamenávání pozorovaného, slyšeného a prožitého“(Hendl, 

2016: 121). 

K zodpovězení výzkumných otázek jsem využila kvalitativní strategii, která se 

realizuje na základě induktivní logiky; postupuje od jednotlivostí k nějakým závěrům bez 

předem stanovených základních proměnných a umožňuje hlubší porozumění zkoumanému 

fenoménu v přirozeném prostředí. Jde o to do hloubky prozkoumat určitý jev a nabídnout o 

něm maximální množství informací (Švaříček, Šeďová, 2014). V prostředí domova pro 

seniory jsem se snažila prozkoumat problematiku stravy a stravování klientů ze 

sociokulturního hlediska, kterému je věnováno méně výzkumné pozornosti, než by si 

zasluhovala. Hendl (2016) rovněž uvádí, že je nanejvýš vhodné zkoumat málo 

prozkoumané jevy. Posláním kvalitativního výzkumu je porozumění lidem v sociálních 

situacích (Disman, 2008). Pro úspěšný průběh etnografického výzkumu je důležité, aby 

výzkumník k důvěrně známým skutečnostem byl schopen přistupovat jako ke 

                                                           
12

 Podílela jsem se na každodennosti klientů domova pro seniory v Praze. Bližší údaje z důvodu zachování 

anonymity neuvádím.  

13
 Výzkum probíhal v období únor – červen 2018. 
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skutečnostem neznámým (Hendl, 2016). V domově jsem ve vztahu ke stravovacímu 

procesu vystupovala jako laik. 

Každý výzkumník přichází do terénu s určitým předporozuměním, jak zkoumaného 

jevu, prostředí, tak i aktérů. I přesto bychom se měli snažit nechat se výzkumem nezaujatě 

a bez předsudků vést, což uvádí Hendl (2016) i Chenail (1998). Zúčastněným pozorování a 

provedenými rozhovory jsem zachycovala jevy, které se objevovaly v procesu stravování 

seniorů, které jsem následně interpretovala. V konkrétním zařízení s určitými pravidly 

jsem se snažila porozumět tomu, jak senioři vnímají kolektivní stravování v zařízení a jaké 

významy vkládají do fenoménu jídla, přípravy a úpravy stravy. Výzkumné otázky jsou 

zařazeny v teoretické části diplomové práce. 

 

3.1 Průběh výzkumu  

 

První krok směrem do terénu spočíval v sepsání e-mailu ředitelce domova pro 

seniory s formulací žádosti o provedení etnografického výzkumu v zařízení.
14

 Odpovědi se 

mi dostalo obratem s tím, že mám nejprve telefonicky kontaktovat nutriční terapeutku 

domova. První telefonát nutriční terapeutce proběhl na konci ledna 2018, v jehož průběhu 

jsem iniciovala schůzku k doplnění potřebných informací týkajících se výzkumu. Ještě 

před zahájením vyjednávání o vstupu do terénu jsem rozmýšlela, jakou pozici v domově 

budu zastupovat, abych co nejlépe „splynula“ s prostředím, a v den konání schůzky jsem 

byla rozhodnutá stát se zde dobrovolníkem. Domnívala jsem se, že tak lépe začlením do 

kolektivu a navážu spolupráci s potencionálními informátory z řad klientů. K tomuto kroku 

jsem se nakonec neodhodlala a v domově jsem, kromě výzkumné činnosti, na žádné z 

aktivit neparticipovala. 

Během prvního setkání jsem se s nutriční terapeutkou domluvila na doložení 

potvrzení o studiu z fakulty, kde jsem studentem, a doporučujícího dopisu vedení katedry. 

Tyto dokumenty bylo nezbytné doručit ředitelce domova v rámci další schůzky v 

zařízení.
15

 Zároveň jsem se při prvním setkání snažila vyvarovat nálepce „kontrolního 

orgánu“ či „komise“, která přichází kontrolovat, zjišťovat chyby a následně žalovat či 

trestat, o čemž se zmiňují i Synek a Carboch (2014). Mou úlohou v domově pro seniory 

                                                           
14

 Již při psaní žádosti ředitelce domova jsem si průběžně vytvářela terénní poznámky zachycující způsob 

vyjednávání s vedením instituce a vůbec první zamýšlené i realizované kroky směřující do terénu.  
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bylo komplexně porozumět stravovacímu procesu, jeho vnímání samotnými klienty a dále 

zachycení sociokulturních aspektů stravování.  

Na další schůzku s ředitelkou domova jsem dorazila i s nutriční terapeutkou. 

Ředitelka domova požadovala podepsání Prohlášení o mlčenlivosti, kterým všichni 

studenti zaručují anonymitu zařízení a zúčastněných osob i po skončení studijní praxe či 

výzkumu. Dále požadovala nahlédnout do diplomové práce ještě před jejím odevzdáním, 

na což jsem namítla, že nemohu provádět výzkum s vědomím, že nebudu moci závěry své 

analytické činnosti zveřejnit. Ředitelka uvedla, že závěry výzkumu zveřejněny být mohou 

pod podmínkou zachování anonymity zařízení i zainteresovaných osob, což jsem přislíbila, 

a dokument podepsala. 

Ředitelka ustanovila nutriční terapeutku domova jako mou konzultantku, se kterou 

jsem byla v průběhu výzkumu v kontaktu, a informovala jí o mém pohybu v zařízení. 

V prostředí domova jsem tedy působila jako student provádějící výzkum na téma 

stravování seniorů a takto jsem také byla zaměstnancům i klientům domova představena.  

Mým gatekeeperem napříč celým výzkumem se tedy od prvního setkání, rozhovoru, 

komunikace s ředitelkou domova i představení klientům, stala nutriční terapeutka domova. 

V její kanceláři jsem si vždy odkládala kabát a kabelku a do „terénu“ jsem pokračovala jen 

s blokem, tužkou a telefonem. Hammersley a Atkinson (2007) i Nedbálková (2006) 

k úloze gatekeepera uvádí, že tato osoba může také kontrolovat postup či vývoj výzkumu a 

tímto způsobem tento prostor zabezpečovat. Může ovlivňovat výzkum ve smyslu zobrazení 

skutečností v lepším světle, než ve skutečnosti jsou. I přesto, že jsem svou návštěvu 

zařízení vždy s předstihem ohlašovala, v zařízení jsem měla možnost volného pohybu bez 

doprovodu, proto se domnívám, že mé výzkumné kroky neměla snahu ovlivňovat. 

Představila mě i některým členům stravovací komise, což jsou často její diskusní partneři. 

Jako podporu svého vnímání getekeepera cituji úryvek z terénních poznámek:  

„Potřebovala jsem mluvit s někým, kdo se stravuje na pokoji. Šly jsme tedy spolu
16

 za 

paní Noskovou
17

, o které mi řekla, že je trochu „vostrá“. V jejím pokoji mě klientce 

představila, prohodily spolu několik vět a pak dodala: A paní Nosková, můžete i nadávat, 

mě to nevadí.“ „To já taky budu, říkám i vám přece vždycky, když se mi něco nelíbí“ 

(terénní poznámky ze dne 7. 3. 2018).  

                                                           
16

 Já a nutriční terapeutka. 

17
 Skutečné jméno z důvodu zachování anonymity neuvádím. 
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Nutriční terapeutku jsem vnímala jako prostředníka mezi mnou a klienty a zároveň 

jako zainteresovanou osobu seznamující mě se stravovacími procesy v domově pro 

seniory.  

Při pohybu po odděleních jsem ocenila, že mohu používat visačku. Vnímala jsem jí, 

jako „povolení“ k volnému pohybu v prostorách domova. 

 

3.2 Techniky tvorby dat 

 

Jako klíčovou techniku tvorby dat jsem zvolila zúčastněné pozorování, kterou Hendl 

(2016) popisuje jako účinný způsob, jak porozumět přirozeně probíhajícím rutinám, 

interakcím a praktikám v dané skupině lidí v jejich sociálním prostředí, a zároveň vede k 

porozumění jejich kultuře. „Jedná se o dlouhodobé, systematické a reflexivní sledování 

probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální 

život a proces“ (Švaříček, Šeďová, 2014: 143). Je možné popsat co se děje, kdo nebo co se 

dění účastní, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Výzkumník participující na 

každodenním životě lidí, které studuje, může zaujmout roli pozorovatele jako participanta, 

která mu umožňuje sociální interakci se členy skupiny. V této úloze zároveň nepředstírá, 

že je skutečný participant (Disman, 2008; Hendl, 2016). Roli pozorovatele jako 

participanta jsem pro zúčastněné pozorování shledala jako nejvhodnější, neboť jsem se 

snažila zapojit do každodenní stravovací činnosti seniorů, kteří s mým posláním v domově 

byli obeznámeni. Pozorovatel data vytváří a účastní se přirozeně se vyvíjejících životních 

situací, v nichž se předmět výzkumu projevuje a zároveň je v osobním vztahu 

s pozorovanými osobami (Hendl, 2016). 

Zúčastněné pozorování, v kontextu participace, zahrnuje nejen samotné pozorování, 

ale také další techniky jako například rozhovor se zkoumanými osobami, informátory, 

analýzu osobních dokumentů, ale i samotnou participaci, sebereflexi výzkumníka (Disman, 

2008; Hendl, 2016). Proto jsem jako doplňující techniku využila techniku hloubkového 

polostrukturovaného rozhovoru, který vychází z předem vytvořeného seznamu témat a 

otázek. Hloubkový rozhovor zahrnuje více než samotný průběh rozhovoru. Sestává se z 

přípravy rozhovoru, průběhu dotazování, přepisu rozhovoru, jeho reflexe, analýzy dat a 

psaní výzkumné zprávy (Darlington, Scott, 2002; Švaříček, Šeďová, 2014). Vyznačuje se 

definovaným účelem, navrženou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání 

informací (Hendl, 2016). V kvalitativním dotazování se nikdy nepředkládají dotazovaným 
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předem určené formulace odpovědí nebo jejich kategorie, díky čemuž je možné 

tematizovat konkrétní podmínky situace dotazovaného, a lze rovněž ověřit, zdali otázkám 

porozuměl. Dotazovaný může zároveň vyjádřit subjektivní názory i samostatně navrhovat 

možné vztahy a souvislosti (Hendl, 2016). Švaříček a Šeďová (2014) uvádí, že rozhovor je 

nejčastěji využívanou metodou tvorby dat v kvalitativním výzkumu. 

Rozhovory jsem prováděla s nutriční terapeutkou, pracovníky přímé péče i s klienty 

domova pro seniory. Před zahájením rozhovoru jsem vždy požádala o svolení k 

jeho nahrávání, s čímž informátoři souhlasili. Již po provedení prvních rozhovorů 

s nutriční terapeutkou domova jsem nahrávku vnímala jako vhodnou volbu, neboť 

zapisování do bloku působilo rušivě. Přepis rozhovorů jsem prováděla doma rovnou do 

počítače. Při poslechu a následném přepisu rozhovoru jsem reflektovala své chyby při jeho 

vedení. Ze zásadních nedostatků musím jmenovat zejména „skákání do řeči“ jako 

vyjádření souhlasu či pochopení uvedených informací. S přibývajícími rozhovory jsem se 

tohoto nešvaru snažila vyvarovat. Diktafon mi tedy rovněž umožnil reflexi mého počínání 

při vedení rozhovoru. Disman (2008) uvádí, že při záznamu zvuku výzkumníkovi uniká 

neverbální komunikace a nahrávkou není ani možné zaznamenat výzkumníkovy nápady a 

poznámky, které by s procesem získávání dat měly být synchronizovány. Z tohoto důvodu 

jsem se při pořizování rozhovorů zaměřila právě na neverbální projevy informátorů a také 

na své myšlenky, které mi vířily hlavou. Bolechová (2010) předpokládala, že viditelným 

zapisováním poznámek do bloku lépe zapadne do představy, kterou senioři o studentech 

mají, o což jsem se při provádění rozhovorů nesnažila a podobu průběhu setkání jsem 

vnímala spíše jako zdvořilou návštěvu. 

 

3.3 Výběr vzorku 

 

Vzorkem v kvalitativním výzkumu může být i prostředí a jeho popis, čehož jsem se v 

etnografické studii snažila využít.
18

 Disman (2008) považuje za důležité, na jakou cílovou 

skupinu je výzkum zaměřen a jestli je vzorek informátorů zvolen tak, aby měl vypovídající 

hodnotu, proto se hlavním kritériem při volbě vzorku stal zdravotní stav klientů. Jako 

informátory jsem zvolila ty klienty, kteří jsou částečně či plně soběstační v péči o svou 

osobu a jsou schopni verbální komunikace na úrovni rozhovoru. Klienti, kteří jsou ve 

všech oblastech života odkázáni na pomoc a péči druhé osoby a nejsou schopni 

                                                           
18

 Prostředím jsou zde myšleny prostory domova pro seniory využívané ke stravování. 
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komunikace na úrovni dialogu, nefigurují v průběhu výzkumu jako informátoři, ale jako 

účastníci stravovacího procesu zahrnutého do zúčastněného pozorování. Tuto skupinu tvoří 

klienti domova, kteří nejsou, vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu, schopni 

vlastního rozhodování ve smyslu způsobu podávání stravy. Zařadila jsem je do vzorku i 

přesto, že se svým prostředím nakládají velmi omezeně.  

Při výběru informátorů jsem postupovala stejným způsobem jako Bolechová (2010), 

neboť jsem se snažila co nejobsáhleji zachytit zkoumaný fenomén ve všech modalitách. 

Z tohoto důvodu jsem informátory vybírala z řad klientů využívajících prostory hlavní 

jídelny, jídelny na oddělení i klientů stravujících se na pokoji. Zajímaly mě i postoje 

klientů využívajících a kombinujících několik variant prostor určených ke stravování a 

také těch, kteří se v domově nestravují vůbec. V neposlední řadě mě zajímala i situace 

klientů plně odkázaných na péči pracovníků přímé péče z důvodu popisu průběhu 

stravovacího procesu, což je uvedeno výše. Z každé výše uvedené kategorie jsem zvolila 

vždy tři informátory. Vzhledem k tomu, že domov disponuje kapacitou téměř 300 obyvatel 

s převahou žen, do vzorku jsem zahrnula devět žen a tři muže ve věku 75 – 82 let s délkou 

pobytu v zařízení od tří do jedenácti let. Dvě informátorky se do domova pro seniory 

dostaly z nemocničního zařízení a ostatní se do zařízení dostali ze svého domova.  

Některé z rozhovorů proběhly neplánovaně při pozorování na pokojích, neboť klienti 

upoutaní na lůžko se mnou vždy začali z vlastní iniciativy hovořit. Klientům jsem tedy tak 

říkajíc „za pochodu“ sdělovala mé poslání v domově. Téma rozhovoru informátoři často 

zahajovali líčením životních prožitků včetně velmi citlivých informací týkající se 

rodinných vztahů. Domnívám se, že „hořké“ vzpomínky informátorů často vyústily až ve 

ztrátu zájmu o předložený pokrm, proto jsem se v průběhu rozhovoru snažila klienty 

alespoň slovně k jídlu povzbudit. V terénních poznámkách jsem tuto situaci zachytila 

takto:  

„Klientka nic nesnědla. Měla před sebou plný talíř, hezky to vonělo. Tak mi to bylo 

blbý, že si zrovna teď s ní povídám, když má jídlo. Proto jí říkám: A nechcete si něco sníst, 

než vám to vystydne? A její odpověď zněla: Tak to vrátím, není to prvně ani naposledy“ 

(terénní poznámky ze dne 28. 3. 2018). 

Klienti mě často považovali za jednu ze sociálních pracovnic domova a než zjistili, 

že nejsem členem personálu, obraceli se na mě s dotazy například k plánovanému 

kulturnímu programu. V těchto situacích jsem měla možnost klientům vysvětlit svoji 

pozici i úlohu v domově.  
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3.4 Analytické postupy 

 

Analýza v kvalitativním výzkumu by měla probíhat napříč celým výzkumem. Začíná 

již ve chvíli rozmýšlení výzkumných otázek a končí sepsáním posledního řádku závěrečné 

zprávy. V průběhu výzkumu jsem si zapisovala terénní poznámky, které Švaříček a 

Šeďová (2014) považují za zásadní pro jakýkoliv empirický výzkum. Vyzdvihují jejich 

klíčový význam zejména při pozorování, neboť jsou reprezentací skutečnosti, na čemž se 

shodují s Hendlem (2016). Konopásek (1997) také považuje za klíčovou formu dat 

nejrůznější typy poznámek a zápisků, které si výzkumník systematicky pořizuje nejen při 

práci v terénu, ale i doma jejich transkripcí a následnou analýzou. Za nejdůležitější 

považuje data, která si během analýzy výzkumník neustále vytváří tak, že „primární“ texty 

různými způsoby transformuje do nových „sekundárních“ textů. Hendl (2016) dodává, že 

výzkumník díky analýze dat získává hlubší porozumění zkoumané problematice. Analýza 

by měla trvat tak dlouho, dokud nejsou dostatečně zodpovězeny výzkumné otázky. 

Pro analýzu jsem zvolila přístup založený na segmentaci a kódování (Heřmanský, 

2009). Tento analytický postup se skládá ze tří vzájemně provázaných činností: 

segmentace, kódování a poznámkování. 

Prostřednictvím segmentace výzkumník rozděluje data do analytických jednotek. 

„Významovou jednotkou může být slovo, věta, odstavec nebo celý dokument“  

(Hendl, 2016: 232). Na segmentaci navazuje kódování, které pomáhá data zestručnit, 

utřídit a popsat. „Kód je symbol přiřazený k úseku dat tak, že ho klasifikuje nebo 

kategorizuje“ (Hendl, 2016: 232). Kódy pomáhají rozebrat jevy a najít společné vzorce či 

rozdíly. Můžeme rozlišit kódování popisné a interpretativní. Popisné kódování je obsahem 

vybrané části textu a využívala jsem jej napříč celým výzkumem. Získaná data jsem 

nejprve zestručnila, popsala a dále kódovala interpretativně, což znamená, že jsem se 

snažila formulovat svou představu o významu určité části textu. V průběhu analýzy dat 

jsem využila rovněž poznámkování, které spočívá v zaznamenávání důležitých informací o 

kódech a jejich vztazích. Usiluje o propojení několika částí dat a jejich interpretaci. 

K porozumění sociální situaci jsem využila emické perspektivy, tedy pohledu člena 

zkoumané skupiny.  
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3.5 Etické otázky 

 

Etická dilemata jsou součástí jakéhokoliv druhu výzkumu, tedy i výzkumu, který 

není spjat se zkoumáním lidí (Guillemin, Gillam, 2004; Švaříček, Šeďová, 2014). Hendl 

(2016) definuje důležité zásady etického jednání při výzkumu.  

Etika ve společenskovědním výzkumu zahrnuje několik oblastí, ze kterých 

vyzdvihuji několik zásad vztahujících se k realizaci výzkumu v mnou zvoleném domově 

pro seniory. Před zahájením rozhovoru jsem informátory ujistila o anonymitě jejich osoby, 

výpovědí i zařízení a rovněž jsem je upozornila na možnost kdykoliv participaci na 

výzkumu ukončit, s čímž souhlasili.  

Zachování soukromí je jedním z důležitých požadavků výzkumu. Hendl (2016) 

dodává, že při ochraně soukromí nelze spoléhat na anonymitu, neboť lze zkoumané místo 

ze souvislostí odhalit. Z tohoto důvodu jsem skutečná jména v rámci zachování anonymity 

nezaznamenávala a informátory jsem označovala číselným kódem tvaru čísla patra a 

pokoje, aby je nebylo na první pohled možné identifikovat. Následně, při přepisu terénních 

poznámek a rozhovorů, jsem informátorům přiřazovala jména anonymní. 

V analyticko-interpretativní části diplomové práce tvoří jednu z kapitol tři modelové 

příběhy obvyklého průběhu oběda v různých stravovacích prostorách domova pro seniory 

a představují každodenní sociální situace spjaté se stravováním klientů. Modely jsou 

vytvořeny na základě dat získaných z opakovaného zúčastněného pozorování a jejich 

aktéry je personál domova pro seniory a jeho klienti. Mým záměrem bylo oddělit sociální 

role aktérů v sociálních situacích, které jsem sledovala, proto jsem s ohledem na čtivost a 

přehlednost textu zvolila pro personál jako pseudonym křestní jméno a pro klienty 

příjmení. 

Domov pro seniory se stává místem, kde se výzkumník může setkat s mnoha 

etickými otázkami a kde se musí vyjádřit k emočně citlivé záležitosti. Informátoři se pod 

tíhou svých životních osudů často rozhovořili na jiné citlivé téma, jež nebylo předmětem 

rozhovoru. Hendl (2016) doporučuje, aby výzkumník v těchto případech dal informátorovi 

příležitost uvolnit se a vysvětlit své pocity. Informátora jsem vždy vyslechla, ale přesto 

jsem měla zájem na téma stravování navázat. V některých okamžicích se ovšem tato snaha 

zdála být nevhodnou vzhledem k citlivosti tématu, které mi v danou chvíli sdělovali. Tyto 

situace jsem v některých případech řešila mlčením nebo projevením porozumění a soucitu. 

Některé z těchto situací zaznamenávám v terénních poznámkách:  
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„Víte, syn mi nakonec všechny peníze z účtu vybral, nic mi nezbylo a ještě jsem kvůli 

němu dlužila na nájmu. Tady jsem to musela splácet dva roky“ (terénní poznámky ze dne  

23. 5. 2018). 

 

„Já měla tři děti. A dvě už nemám. Umřely. Syna mi přepadli na ulici a tak ho 

zmlátili, že do roka v nemocnici umřel. A dcera onemocněla a taky se z toho nedostala. Tak 

mám jen jednoho syna a ten je v zahraničí“ (terénní poznámky ze dne 30. 4. 2018). 

 

„No, stojí to za starou bačkoru, už jen tady čekáme na smrt“ (terénní poznámky ze 

dne 9. 5. 2018). 

 

V průběhu zúčastněného pozorování na jednom z oddělení domova jsem byla 

svědkem nedůstojného chování personálu ke klientům. Dokonce jsem se dostala téměř do 

konfliktní situace s jednou ze zdravotních sester. K vyvolání, dle mého mínění, velice 

bouřlivé reakce postačil samotný vstup na práh sesterny jednoho oddělení, kde jsem měla 

předem domluvenou schůzku. V sesterně, kam jsem se dostavila, se nacházela pracovnice 

přímé péče a zdravotní sestra, která seděla zády ke vchodu. Pozdravila jsem a sdělila, že 

jsem si na tomto oddělení domluvila schůzku z důvodu pozorování konzumace 

nesoběstačného klienta, načež zdravotní sestra (stále zády ke mně) začala křičet: „Co tady 

chcete a co je vám do toho?“ Po celou dobu se mnou hovořila velmi hlasitě, otočená stále 

zády ke mně. O několik vět později se otočila směrem ke mně a pozvala mě do sesterny, 

kde začala zodpovídat mé dotazy. Jakmile jsem usedla, přišla jedna z klientek do dveří 

sesterny a začala hovořit směrem ke zdravotní sestře. Zdravotní sestra se na ní rozkřičela, 

což klientka opětovala a po krátké výměně názorů, odešla.  

Při zúčastněném pozorování na zmíněném oddělení se poté dvě pracovnice přímé 

péče a zdravotní sestra zavřely v sesterně, kde se vulgárně o klientech vyjadřovaly.  

Přestože by se výzkumník měl nechat výzkumem nezaujatě vést, měla jsem tendenci 

pomoci. Přesto jsem nabývala pocitu, že by moje intervence mohla situaci spíše zhoršit a 

nechtěla jsem způsobit, aby se komunikace mezi personálem a klienty ještě více 

odosobnila. Proto jsem se nakonec rozhodla konzultovat tuto situaci s klienty, kterých se 

přímo týká. Všichni uvedli, že nechtějí, abych komukoliv sdělovala své poznatky s 

vysvětlením, „že se nic neděje, že si sami poradí.“ Proto jsem se rozhodla respektovat 

jejich přání a řešení situace jsem neiniciovala. 
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Další etická dilemata mohou nastat rovněž po skončení výzkumu, neboť v jeho 

průběhu se mezi výzkumníkem a informátory vytváří bližší vztah. Výzkumník se stává 

součástí každodennosti osob, které zkoumá, proto záleží na jeho postoji, jakým způsobem 

kontakt s informátory ukončí. Považovala jsem za vhodné informátorům poděkovat za 

poskytnuté informace, čas a důvěru. S některými z nich udržuji kontakt i nadále formou 

návštěv. 
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4 ANALYTICKO-INTERPRETATIVNÍ ČÁST 

 

4.1 Směrnice organizačního a domácího řádu domova pro seniory 

 

4.1.1 Poslání a cíle domova pro seniory 

 

Mnou zvolený domov pro seniory je určen především klientům, kteří dosáhli 

důchodového věku a jsou odkázáni na péči druhé osoby. Jeho posláním je poskytovat 

kvalitní službu s respektem a úctou k člověku a vytvořit tak klientům důstojné prostředí. 

Poskytované služby vycházejí z individuálních potřeb klientů a cílem všech zaměstnanců 

je vytvářet pro klienty takové prostředí, které se co nejvíce blíží domácím podmínkám. 

  

4.1.2 Základní práva a povinnosti klientů 

 

Mezi základní práva klientů patří uzavřít s domovem pro seniory Smlouvu o rozsahu 

vlastních potřeb a možností domova a navrhnout její změnu, resp. rozsah využívání 

uvedených služeb kdykoliv v průběhu pobytu. Mezi další práva klientů patří podílení se na 

plánování poskytovaných služeb své osoby a uplatňování připomínek k takto poskytované 

službě. Prostřednictvím svého klíčového pracovníka či pracovníka v přímé péči si klienti 

mohou individuálně zvolit svůj denní režim, frekvenci hygienických úkonů, odběr stravy či 

strávení volného času (webové stránky domova).  

 

4.1.3 Domácí řád a stravovací služby 

 

Domácí řád domova pro seniory detailně popisuje podmínky stravování a zároveň 

informuje uživatele i veřejnost o poskytovaných sociálních službách. Pravidla by měla 

zároveň vést k zajištění podmínek pro kvalitní výkon sociálních služeb. Jedná se o soubor 

pravidel závazný jak pro uživatele, zaměstnance domova pro seniory, tak i pro osoby, které 

se na službě podílejí. 

Domácí řád domova v jedné ze směrnic popisuje harmonogram podávaných jídel a 

jídelní lístek. V domově je zajištěno celodenní stravování formou snídaně, přesnídávky, 

oběda a večeře. Klientům s diabetickou nebo mixovanou stravou je podávána druhá večeře. 

Klienti mají na výběr vždy ze dvou odlišných jídel. Obě varianty jsou uvedeny na jídelním 

lístku a vyvěšeny na nástěnkách všech oddělení, u hlavní jídelny a na webových stránkách 
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domova. Jídelní lístek je zároveň vyhlašován rozhlasem, který je instalován ve všech 

pokojích domova. Strava je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena věku a 

zdravotnímu stavu klientů, dle předem zveřejněného jídelního lístku, jehož schvalování je 

v kompetenci ředitelky domova.  

O dietním stravování rozhoduje u jednotlivých klientů lékař a klientům, kteří 

nepřijímají běžnou stravu, poskytuje domov alternativní výživu pomocí nutričních 

přípravků. V případě změny zdravotního stavu, doporučí lékař klientovi změnu odebírané 

stravy.  

Klient má rovněž možnost celodenní stravování odhlásit u příslušné vedoucí úseku 

přímé péče nejpozději dva dny předem. Klienti mají také možnost stravovacích služeb 

domova pro seniory vůbec nevyužívat a obstarávat si stravu z vlastních zdrojů. 

 

4.1.4 Harmonogram vydávání pokrmů  

 

Podávání pokrmů v hlavní jídelně a jídelnách na oddělení podléhá časovému 

rozvrhu. Podávání snídaně probíhá od 7. 30 – 9. 00 hod. Oběd v hlavní jídelně je vydáván 

od 12. 00 – 13. 30 hod., na jednotlivých odděleních od 11. 30 – 13. 00 hod. a večeře od  

17. 00 – 18. 30 hod. Klienti mají tedy možnost zvolit si délku konzumace pokrmu 

v časovém rozmezí až 1,5 hodiny u hlavních jídel. Doporučená doba podávání jídel se 

může na základě odůvodněné žádosti klienta změnit dle jeho individuální potřeby, 

v případě návštěvy lékaře či náhlého onemocnění.  

Technologické vybavení stravovacího provozu domova neumožňuje dlouhodobě 

uchovávat nevydanou stravu tak, aby podmínky odpovídaly hygienickým normám, proto je 

nutné odebrat pokrm v čase podávání jídel. V odůvodněných případech nepřítomnosti a na 

výslovné přání klienta lze stravu uchovat na příslušném oddělení a po příchodu klienta mu 

stravu podat. Na pitný režim u klientů, kteří potřebují pomoc dohlíží personál přímé péče. 

Denně je klientům k dispozici na požádání pět druhů nápojů. 

 

4.1.5 Nutriční terapeut domova pro seniory  

 

V domově pro seniory je za stravovací provoz zodpovědný nutriční terapeut, který 

dále zodpovídá:  
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 za stravování klientů a zaměstnanců při dodržování příslušných hygienicko-

epidemiologických norem a platných předpisů 

 za dodržování technologií vaření a úpravy jídel 

 za dodržování výše stravovací jednotky 

 za dodržování zásad zdravé výživy při plánování jídelních lístků, sestavování 

jídelních lístků podle dietních norem  

 za dodržování stanovených nutričních hodnot jídel  

 za dodržování hygieny ve stravovacím provozu 

 za zpracování dokumentace správné výrobní a hygienické praxe i analýzy hodnot 

kritických kontrolních bodů, atd.  

 

4.1.6 Dokumentace založená na principech HACCP
19

 

 

Povinným nástrojem pro všechny výrobce potravin je Systém analýzy rizika a 

stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP), proto jsou pro domovy pro seniory 

sestavovány manuály pro výrobu a výdej pokrmů, kterými jsou zařízení povinna se řídit. 

Manuál je zpracovaný přímo pro konkrétní zařízení a jeho cílem je nastavit již zavedená 

hygienická pravidla na požadavky platné hygienické a potravinářské legislativy vázající se 

k problematice HACCP. 

Kromě hygienických pravidel spojených s přípravou, tepelnou úpravou, skladováním 

a výdejem pokrmů, směrnice tohoto dokumentu popisují způsob distribuce pokrmů ke 

strávníkovi i harmonogram výdeje pokrmů. Jedná se o souhrn nařízení, kterými se musí 

pracovníci stravovacího provozu řídit. Nosnou částí dokumentace je provedená analýza 

nebezpečí v procesu výroby pokrmů a nastavení pravidel pro jejich ovládání, včetně 

stanovení kritického kontrolního bodu. 

Výroba pokrmů patří mezi činnosti epidemiologicky závažné, proto je třeba při této 

činnosti znát a uplatňovat veškeré požadavky správné výrobní a hygienické praxe, což 

vyžaduje rovněž znalost platné hygienické a potravinářské legislativy. 

 

                                                           
19

 Celé znění dokumentu: Dokumentace založená na principech HACCP Bezpodmínečně nutné požadavky na 

hygienu potravin a správná hygienická a „výrobní“ praxe uplatňovaná při výdeji stravy v domově pro 

seniory. 
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4.2 Způsob podávání pokrmů a popis stravovacích prostor  

 

Stejně jako Synek a Carboch (2014) jsem mezi první kapitoly analyticko-

interpretativní části práce zařadila stručnou charakteristiku všech navštívených míst 

v domově pro seniory, ve kterých se klienti mohou stravovat včetně způsobu podávání 

pokrmů. 

Všechny pokrmy ve vybraném domově pro seniory jsou vydávány na porcelánových 

talířích. Nutriční terapeutka domova vysvětlila, že tento způsob podávání pokrmů klienti 

kladně hodnotí. Rovněž uvedla, že dříve připravovali pokrmy kompletně na talíř a takto 

upravené hromadně dováželi na jednotlivá oddělení ve vyhřívané pojízdné skříni. Úskalí 

toho postupu spočívalo v tom, že pokrmy umístěné nahoře na vozíku kvůli vysoké 

výhřevnosti zajišťující stabilní teplotu pokrmů osychaly, a naopak pokrmy v dolní části se 

vlivem páry rozmáčely. Vzniklá situace tedy zapříčinila zhoršení kvality pokrmů při 

podávání, na což klienti domova upozorňovali a tento způsob podávání pokrmů hodnotili 

negativně. Proto je v současné době jídlo kuchařem připravováno na talíř těsně před jeho 

konzumací a polévka je klientům podávána u jejich stolu.  

K podávání pokrmů lze využít také například termoizolačních tabletů, což je jedna 

z variant, kterou popisuje Mlejnková (2009). Všechny pokrmy i s talířem či miskou jsou 

umístěny na speciálním „podnosu“ a přiklopeny plastovým poklopem. Tento způsob 

podávání pokrmů se v domově pro seniory nevyužívá. K tomuto způsobu servisu pokrmů, 

který se používá v některých nemocničních zařízeních i zařízeních rezidenčního typu 

určených seniorům, uvedla nutriční terapeutka domova následující informace: „Mně ty 

tablety přijdou neosobní, to jídlo se uvnitř zapaří, než ho dáte klientům. A když je třeba 

k jídlu zelí, tak to odklopíte, začne to smrdět po tom zelí a klient už na to jídlo nemá chuť“ 

(úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou).  

Čich zůstává v seniorském věku jedním ze stabilních smyslů, jak uvádí Haškovcová, 

(2010) i Pichaud a Thareau, (1998), proto by personál vydávající pokrmy měl pamatovat 

na důstojnou formu jejich prezentace. Navíc při používání termoizolačních tabletů dochází 

pouze k jakémusi mechanickému předkládání „podnosů“ před klienta a jejich odklápění. 

Výrazně se omezuje i prostor pro vzájemnou interakci klientů s personálem. V obdobném 

smyslu se vyjádřil i Veřejný ochránce práv (2013), který považuje za nevhodné položit 

před klienty na stůl nevzhledný plastový termoizolační tablet a odklopit za něj pouze víko.  

Považuji za důležité zmínit, že pracovníci stravovacího provozu, respektive 

pracovníci přímé péče při podávání stravy zohledňují aktuální zdravotní stav klienta i další 
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nahodilé situace, kterým je přizpůsoben provoz na odděleních. „Klient se třeba necítí 

dobře, což pracovníkovi přímé péče ráno oznámí. Běžně dochází na snídani do jídelny na 

oddělení, ale vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu klientovi personál tu snídani 

donese na pokoj. No, to je tady normální, to se stává často a počítáme tak nějak s tím. 

Nebo třeba někam jdou, třeba k doktoru, tak jim to jídlo dáme buď dřív, nebo jim to tady 

necháme v lednici a vezmou si to, až přijdou“ (úryvek rozhovoru s pracovnicí přímé péče). 

Klienti tedy disponují kompetencemi, kterými mohou v odůvodněných případech ovlivnit 

čas podávání jídla. Tento postup nelze realizovat běžně, každodenně, ale s předstihem a na 

základě žádosti. Takovýto přístup nebyl ještě v nedávné době v ústavních zařízeních 

realizovatelný. Murphy (2001) například uvádí, že pokud se večeře v nemocnici, kde 

strávil dva měsíce, podávala v půl páté odpoledne, podávala se v tento čas a nikdy jinak. 

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) uvádí, že podávání stravy je i v rezidenčních 

zařízeních rutinní a zřídkakdy individualizovanou činností, která nebere ohled na 

individuální stravovací zvyklosti. V tomto zařízení je situace opačná a harmonogram 

podávání pokrmů se stává součástí individuálního přístupu ke klientům.  

 

4.2.1 Hlavní jídelna 

 

Hlavní jídelna je centrálním prostorem určeným jak k výdeji pokrmů, tak i k jejich 

konzumaci. Jedná se o prostor, který je součástí výdejního prostoru kuchyně. Na hlavní 

jídelnu navazuje kancelář nutriční terapeutky. V prostoru jídelny se nachází celkem 

šestnáct obdélníkových stolů, ve vzdálenosti cca 1,5 metru od sebe. Součástí stolu je 

kovový stojan k odložení hole. Na každém stolu je umístěna menážka se solí a pepřem a 

stojánek s ubrousky. Všechny židle jsou plastové. V jídelně jsou rozmístěny vzrostlé 

rostliny v květináčích a v nejvzdálenějším místě od vchodu je umístěno osm výdejních 

vyhřívaných vozíků. Hlavní jídelna tvoří centrální stravovací prostor, který mohou, dle 

Domácího řádu, využívat všichni klienti domova. 

Synek a Carboch (2014) považují za součást podpůrné sítě i architekturu „prostoru“, 

která i v domově pro seniory tvoří významnou součást každodennosti klientů. Pracovníci 

stravovacího provozu rovněž konceptualizují prostředí, ve kterém probíhá konzumace 

pokrmů jako velmi významné. I přesto, že se v hlavní jídelně kromě stolů a židlí nenachází 

žádný další inventář či dekorace, tato poměrně rozlehlá místnost působí upraveným 
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dojmem. Domnívám se, že kultivovaného vzezření prostoru je dosaženo vhodně zvoleným 

odstínem barvy všech židlí
20

.  

Matoušek (1995) popisuje jídelny v ústavech jako velké holé místnosti se strávníky 

namačkanými u stolů a stolování v těchto prostorách definuje jako ne zcela příjemné, což 

jsem v tomto prostoru nezaznamenala, neboť každý stůl je určen vždy čtyřem strávníkům. 

V jeho bezprostřední blízkosti je dostatečné množství prostoru jak k průchodu osob, tak k 

průjezdu invalidním vozíkem. Domnívám se, že odlišné vnímání prostoru, o kterém se 

zmiňuje Matoušek (1995) bylo zapříčiněno nevyhovujícím stavem ústavních zařízení v 

období předrevolučním. Prostory nebyly architektonicky a ani kapacitně přizpůsobené 

potřebám jejich klientů.  

Personál kuchyně v hlavní jídelně zanáší pokrmy klientům až ke stolu, což znamená, 

že je klient kompletně obsloužen. Častým důvodem, proč jsou klienti obsluhování je 

zhoršená koordinace pohybů. Nutriční terapeutka uvedla, že mnoho z klientů využívá 

k chůzi hůl či chodítko, a proto by pro ně bylo obtížné odnést plný talíř z kuchyně až ke 

svému stolu.  

Hlavní jídelna je prostorem bez jakýchkoliv zástěn či „příček“, které by umožnily 

zachování soukromí při konzumaci pokrmů. Nutriční terapeutka uvedla, že před několika 

lety byly do prostoru hlavní jídelny instalovány paravány, díky kterým na sebe klienti 

neviděli. Takto upravenému prostoru klienti nepřivykli, paravány kritizovali, a proto byly 

nakonec odstraněny. Zasedací pořádek v hlavní jídelně není striktně předepsán, klienti si 

jej určují sami a toto pravidlo dodržují. Nutriční terapeutka uvedla, že zasedací pořádek 

není pevně stanoven proto, „abychom tady neškatulkovali“, tedy aby nerozdělovali 

kolektiv na menší skupiny či jednotlivce, ale aby si všichni strávníci mohli autonomně o 

svém místě u stolu rozhodnout. Kofod (2008) k zasedacímu pořádku uvádí, že když se 

jednou klient rozhodne pro určitě místo v jídelně, je těžké jej později měnit, neboť změna 

stolu a kolektivu znamená změnu postoje. 

Inventář se zakládá pouze na místa, která jsou pravidelně stejnými klienty 

obsazována. Rovněž jsem postřehla, že někteří z klientů se před konzumováním pokrmů 

modlí a křižují. Modlitba před konzumováním pokrmu značí vděčnost Bohu za poskytnutí 

jídla a tento rituál věřící klienti bezpodmínečně dodržují. 

 Zajímalo mě, jak stravovací proces v hlavní jídelně vnímají klienti, kteří jí 

každodenně navštěvují.  

                                                           
20

 Všechny židle v hlavní jídelně jsou odstínu světle modré barvy.  
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„Ti, se kterými jsem u stolu, to mi nevadí. Někdy si všimnu, že třeba někomu se 

bryndá z talíře polévka, víte to je ten třes ve stáří, tak to tak musíme brát“ (úryvek 

rozhovoru s informátorkou). 

 

„Mně to nevadí tam chodit, já jsem u stolu jen s jednou paní. Povídáme si někdy a 

vždycky nás obsloužej. Ostatní mi nevadí, já to tak neberu. Jednou se tam jí, tak se nás tam 

hodně sejde“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

Někteří klienti upozorňují na handicapy stáří jako například třes rukou, kterým 

někteří klienti trpí. I přesto jsou ve svém hodnocení shovívaví a aktivitu společného 

stolování přijímají s pokorou. Někteří z nich dokonce vnímají obsluhující zaměstnance 

jako „hodné“, a oceňují péči a úsilí, které přípravě a podávání pokrmů vynakládají.   

 

4.2.2 Jídelny na odděleních
21

 

 

Každé patro jednotlivých oddělení disponuje menší jídelnou pro ty klienty, kteří se 

ze zdravotních důvodů nemohou nebo nechtějí stravovat ve vzdálenější hlavní jídelně. 

Jídelna na oddělení má podobu jakéhosi výklenku, místa, které je z chodby otevřené 

a tedy „veřejně“ přístupné. V jídelně je umístěno pět velkých dřevěných stolů vždy se 

čtyřmi židlemi. Na každém obsazeném místě je před podáváním pokrmů založen příbor
22

 a 

porcelánový hrnek. Na stole je trvale založeno omyvatelné prostírání se jmenovkou 

klienta. Uprostřed stolu je umístěna malá květina v květináči, menážka na sůl a pepř a 

stojánek s papírovými ubrousky. V rohu místnosti je umístěna vzrostlá květina v květináči. 

V místnosti po straně jsou dvě křesla a malý stolek. Naproti jsou umístěny stoly s  

automaty na čaj a kávu. Vedle těchto stolů je umístěn výdejní vyhřívaný vozík. 

V jídelnách na odděleních jsou servisem pokrmů pověřeni pracovníci přímé péče.  

Na jednotlivá oddělení pracovníci přímé péče dováží výdejní vyhřívaný vozík 

z hlavní jídelny, ze kterého probíhá servis klientům. Ve vozíku jsou umístěny oddělené  

gastronádoby, ze kterých se hlavní jídlo postupně umisťuje na vyhřátý talíř přímo před 

                                                           
21

 Vzhled jídelen ostatních odděleních se od sebe v zásadě neliší. Odlišnost lze zaznamenat například v počtu 

strávníků, kteří se v těchto prostorách stravují, proto je k jejich popisu dostačující popis pouze jedné z nich.  

22
 Polévková lžíce, masová vidlička a masový nůž. 
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klienty a servíruje se podobně jako v restauračním zařízení. Ve vozíku jsou připraveny i 

pokrmy
23

 pro klienty vyžadující dopomoc při jídle.  

Při pozorování podávání oběda jsem zaznamenala velké množství procházejících 

okolo jídelny, neboť jídelny jsou z chodby zcela otevřené, což vede ke zhlučnění 

stravovacího procesu obzvláště v časovém úseku, kdy soběstační klienti odchází do hlavní 

jídelny a míjí jídelnu na oddělení. Dalšími procházejícími jsou osoby, které nejsou aktéry 

stravovacího procesu, jako např. zdravotnický personál či návštěvy klientů. Tato situace 

má za následek nedostatek soukromí klientů stravujících se na oddělení. Do stravovacího 

procesu může vstupovat de facto kdokoliv, přesto díky adaptaci na prostředí domova pro 

seniory klienti vnímají prostory určené ke stravování jako běžnou součást své 

každodennosti. 

 

„No chodí tu kolem nás všichni no. Mně to nevadí, já si toho nevšímám“ 

(úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Ale jo, někdy je to tady hlučnější, ale už jsem si zvykla. Nic s tím stejně nenaděláme, 

musíme to brát tak, jak to je“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

4.2.3 Stravování na pokoji  

 

Klienti se mohou dle Domácího řádu domova stravovat také ve svém pokoji. Pokoje 

v domově pro seniory jsou nejčastěji jednolůžkové, poté dvoulůžkové a třílůžkové. 

Stravují se zde převážně nesoběstační klienti, kteří potřebují buď dopomoc s jídlem či 

zcela nakrmit. Na pokoji se stravují i klienti z důvodu nemoci či klienti zcela soběstační.  

Každý pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, pojízdným nočním stolkem, jídelním 

stolem s židlí nebo křeslem, skříní a signalizačním zařízením. Každý pokoj má vlastní 

toaletu a umyvadlo. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici společné koupelny 

s vanou a sprchou. Na jednom z oddělení je sprchový kout součástí každého pokoje (z 

webových stránek domova). Pokoje se svým základním vybavením neliší, ale liší se 

drobnými předměty osobní povahy, kterými si klienti své pokoje dovybavují. V souvislosti 

                                                           
23

 Pokrmy určené klientům vyžadující dopomoc při jídle mají odlišnou konzistenci. Jedná se o stejný pokrm 

jemnější struktury, které je dosahováno mletím či drcením. Tento způsob úpravy pokrmů v odůvodněných 

případech podporuje i Veřejný ochránce práv (2013).  
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s možností stravování na pokoji považuji za důležité uvést, že mnoho klientů vlastní menší 

lednici, kterou mohou využívat ve svém pokoji a kde si mohou pokrmy uchovávat. 

Stravovací proces na pokoji se nejvíce podobá konzumaci stravy v domácím 

prostředí, nicméně u soběstačných klientů v domově není běžné, že by se celodenně 

stravovali ve svém pokoji. Jedná se spíše o výjimky, kdy jsou klientovi na jeho výslovné 

přání pokrmy podávány do pokoje. Pokud se jedná o požadavek celodenního stravování, 

měl by mít své opodstatnění a projevené přání stravovat se v pokoji by mělo být rovněž 

zaneseno v individuálním plánu klienta. Klientů využívajících celodenního stravování 

v pokoji je v domově pouze několik.  

Při soužití dvou a více osob na pokoji jsou klienti, dle Domácího řádu, povinni brát 

ohled na ostatní spolubydlící. Zároveň jsou povinni dodržovat dobu nočního klidu, která je 

stanovená od 22.00 hod. do 6.00 hod. V případě, že svou činností neruší ostatní 

spolubydlící, mohou i v době nočního klidu poslouchat rozhlasové zařízení nebo televizi. 

Pokud klient špatně slyší, je nutné, aby pro poslech rádia či televize používal sluchátka. 

Z výše uvedeného je patrné, že v mnoha každodenních aktivitách dochází určitým 

způsobem k narušení soukromí klientů vícelůžkových pokojů. Někteří klienti se stravují 

v pokoji, proto i v tomto případě musí nutně docházet narušení soukromí.  

 

„Já o tomhle ani nikdy nepřemýšlel. Jsme tu dva no“ (terénní poznámky ze dne 9. 5. 

2018) 

„Ne, nevadí mi. Jsem ráda, že mám s kým aspoň promluvit“ (terénní poznámky ze 

dne 27. 3. 2018). 

 

Soběstačným klientům pracovník přímé péče pokrmy přináší již připravené na talíři, 

které po zaklepání, příchodu a pozdravu pokládá na stůl v jejich pokoji a cca po půl hodině 

znovu přichází a talíř s příbory odnáší. Nesetkala jsem se s případem, že by během tohoto 

časového horizontu klient pokrm nezkonzumoval. Ke skupině soběstačných klientů 

zařazuji způsob podávání pokrmů klientům částečně soběstačným, kteří se stali ležícími 

například z důvodu nemoci. Tito klienti se stravují v posteli. Personál přímé péče nejprve 

klienta „povytáhne“ v posteli výš, upraví lůžko do polosedu, pod krk umístí látkový 

ubrousek, přemístí pojízdný stolek nad postel, kam umístí pokrm, příbor a nápoj (ve 

většině případů láhev s pítkem) a nechá klienta konzumovat samostatně.  

Zajímaly mně rovněž důvody, které soběstačné klienty vedou k rozhodnutí stravovat 

se mimo jídelny v areálu domova.  
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„Víte, mě sem přivezli nemocnou, byla jsem po operaci, ležící, tak mi to jídlo nosili 

do pokoje. A mně to nevadí, já jsem na to tak zvyklá“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Já to tady mám udělaný jako doma, vždyť se podívejte, i výzdobu tady mám a mně 

to vyhovuje. Nechci mezi ně (klienty) chodit, mám tady svůj klid, a tady se v klidu ráda 

najím“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

 „Já se na toho chlapa v tý jídelně nemůžu dívat. On tam přijde a přitom jídle, to 

vám je hrůza, je až nechutnej, tak tam radši nechodím“ (úryvek rozhovoru s 

informátorkou). 

 

Jedním z důvodů je tedy zachování důstojné kultury stolování a eliminace faktorů, 

které stravovací proces činí nepříjemným či dokonce odpudivým. S obdobnou situací jsem 

se setkala i při provádění výzkumu v rámci své bakalářské práce, kdy nespokojenost 

některých seniorů vyústila až k neakceptování společných stravovacích prostor s jasnou 

argumentací: zachování intimity a lidské důstojnosti (Čuřínová, 2011).  

Pracovníci přímé péče uvedli i další důvody, kvůli kterým klienti využívají svůj 

pokoj jako místo ke konzumaci pokrmů. Jedná se o stud při společném stolování či obtíže 

při konzumaci z důvodu nevyhovující zubní náhrady. Na totéž upozorňuje i Pichaud a 

Thareau (1998), kteří uvádí, že právě konzumace pokrmů ve společné jídelně odhaluje 

vnitřní já klienta i s jeho handicapy, a domnívám se, že právě z  důvodu zachování své 

důstojnosti klient společné stolování odmítá.  

Klientům odkázaným na péči pracovníků v přímé péči je strava podávána do jejich 

pokoje a samotná konzumace probíhá s jejich dopomocí. Konzumace pokrmu probíhá 

rovněž v polosedě, v posteli. Těmto klientům pracovníci přímé péče podávají většinou 

pokrmy stejného druhu, ale jiné struktury. Pokrmy jsou nakrájeny či namlety na drobnější 

kousky, nebo je připravovaná mixovaná strava, tzv. „mix“, kterým jsou krmeni
24

.  

Veřejný ochránce práv (2013) uvádí, že přechod na mechanicky upravenou stravu 

vnímá klient jako významnou změnu ve svém životě. Mixováním stravy s následným 

krmením ztrácí klienti soběstačnost. Proto doporučuje jídlo nemixovat, ale mlít, drtit nebo 

                                                           
24

 Termínem „mix“ je označována rozmixovaná strava kašovité konzistence, kterou klientovi pracovníci 

přímé péče podávají lžící. 
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krájet. Goffman (1961) poukazuje na skutečnost, že používání lžíce při jídle bylo 

považováno za potupné, a proto se stalo jedním z trestů pro pacienty. Lze tedy usuzovat, že 

používaný inventář má na sebepojetí člověka značný vliv. 

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) uvádí, že nesoběstační klienti odkázaní 

na personál nemají možnost rozhodování o časovém harmonogramu ani způsobu podávání 

stravy, což soběstační klienti mají a to buď individuálně, nebo skrze setkání stravovací 

komise. 

V kapitole Obvyklý průběh oběda na pokoji, se objevují některé problematické 

okruhy. U nesoběstačných klientů jsem zaznamenala infantilizující přístup personálu, 

kterému níže věnuji samostatnou kapitolu. Rovněž jsem zaznamenala hodnocení 

(nálepkování) klientů personálem v souvislosti s množstvím zkonzumovaného pokrmu. 

Například klientka, která snědla celou porci, byla označena pracovnicí přímé péče za 

„šikovnou“. S obdobným způsobem komunikace, kdy byla pacientka plivající jídlo 

označena jako „zlá“, se při svém výzkumu setkala i Bolechová (2010). Používáním těchto 

frází si zdravotní sestra vymezovala svou autoritu vůči pacientovi.  

Goffman (1961) popisuje chování a komunikaci mezi klienty domovů pro seniory a 

personálem. Komunikaci mezi těmito dvěma skupinami popisuje jako omezenou, neboť se 

aktéři „vzájemně nevybrali“ a dodává, že omezená komunikace probíhá zvláště od 

pečovatelů směrem ke klientům, což tvrdí i Kofod (2008). 

Otázkou zůstává, nakolik je možné individualizovat podávání pokrmů u 

nesoběstačných klientů, kteří jsou schopni komunikace jen v omezené míře a přijímají 

pokrm tzv. „mix“. Domnívám se, že i přesto, že jsou v určitých okamžicích schopni 

zareagovat na dotaz či například teplotu pokrmu, nemohou vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nijak ovlivnit výběr pokrmu, velikost porce, jeho konzistenci ani 

způsob jeho podávání.  

 

4.2.4 Kombinování několika stravovacích prostor 

 

Klientů využívajících ke stravování několika stravovacích prostor je dle výpovědi 

nutriční terapeutky většina. Každodenní stravovací proces začínající podáváním snídaně 

tedy probíhá tak, že někteří klienti dochází na snídani do hlavní jídelny, někteří do jídelny 

na oddělení a všichni ostatní snídají ve svém pokoji. Nutriční terapeutka uvedla, že si 

klienti často „rádi přispí a snídaně se podává pro ně moc brzy, tak radši jedí v pokoji a na 

oběd už jdou do jídelny“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). Podávání oběda 
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nejčastěji probíhá v prostoru hlavní jídelny a jídelen na jednotlivých odděleních. Večeře je 

většině klientů podávána opět do pokoje.  

 

4.2.5 Kuchyňky na oddělení 

 

V domově se nachází celkem osm oddělení a na každém z nich je klientům i 

personálu k dispozici kuchyňka
25

. Jedná se o menší plně vybavenou kuchyň 

s kuchyňskými spotřebiči (sporákem, troubou, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, 

myčkou) a dalšími pomůckami určenými k přípravě pokrmů. Klienti v případě zájmu zde 

mají možnost celodenního vaření z vlastních surovin. Nejvyužívanějším spotřebičem 

v kuchyňce je rychlovarná konvice, kterou klienti používají k přípravě čaje a kávy. 

K ukládání potravin mohou klienti využívat společné lednice, která je v kuchyňce rovněž k 

dispozici. Vlastní potraviny umisťované do lednic jsou klienti povinni řádně označit a 

průběžně sledovat datum spotřeby, o čemž hovoří také Malíková (2011).  

Podmínky využívání kuchyňky jsou definovány BOZP
26

. Pokud má klient zájem 

připravovat si v kuchyňce pokrmy, je nezbytné, aby o tom s předstihem informoval 

pracovníky oddělení. Po skončení veškeré činnosti v kuchyňce personál zkontroluje, zdali 

je řádně vypnutý sporák a trouba. Pracovnice přímé péče uvedla, že mezi základní pravidla 

pro využívání kuchyňky patří, aby klienti kuchyňku nepoužívali v době výdeje pokrmů na 

oddělení. Zároveň by po ukončení „vaření“ měli kuchyňku uklidit, což se dle jejího tvrzení 

„dost často neděje. Pokud to neuklidí, uklidíme to my. Jednou v týdnu noční směna uklidí 

celou kuchyňku a pak dle potřeby. Čistí se i lednice a provádí se pravidelné kontroly 

expirace potravin. Prošlé potraviny jsou nahlášeny klientům a s jejich svolením vyhozeny“ 

(úryvek rozhovoru s pracovnicí přímé péče). 

Na tomto místě považuji za vhodné upozornit na závěr jednoho z výzkumů, který 

poukázal na skutečnost, že možnost připravit si stravu samostatným vařením není 

v domovech pro seniory samozřejmá. Hálová (2015) uvádí, že vaření někteří klienti 

konceptualizují jako oblíbenou aktivitu, které se museli v domově pro seniory zříct, a která 

jim nadále schází.  

Jedna z klientek rovněž popsala využívání kuchyněk následovně: 

 

                                                           
25

 Místnost navazující na jídelnu na oddělení. 

26
 Jedná se o zkratku školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 



59 
 

„Měli jsme svoje nádobí, když jsme sem s přítelem přišli. Měli jsme tu svoje nádobí, 

je tady i kuchyňka na poschodí, kde byla možnost si udělat třeba ten sendvič nebo tak“ 

(úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

4.2.6 Další stravovací prostory 

 

Mezi další stravovací prostory kromě hlavní jídelny, jídelen na odděleních a pokojů 

klientů patří cukrárna, kavárna a prostory s nápojovými automaty. Na těchto místech si lze 

pokrmy i nápoje zakoupit a rovněž zkonzumovat. Tyto prostory jsou veřejně přístupné 

nejen klientům ale také ostatním osobám pohybujícím se areálu domova.  

V cukrárně, která se nachází v přízemí domova pro seniory, se kromě výdejního 

pultu nachází sedm stolů s polstrovanými židlemi, dětský koutek a televize. Mezi základní 

nabízený sortiment patří zejména různé druhy obložených chlebíčků, dortů a z nápojů 

káva, čaj, balené sycené vody. Cukrárnu jsem v průběhu výzkumu navštívila šestkrát a 

hosta jsem v těchto prostorách viděla jen jednou, a byla jí klientka domova. 

Kavárna je prostor v přízemí domova pro seniory. Jedná se o průchozí halu, jejíž 

součástí je kromě prosklené místnosti „bufetu“ třináct stolů tvaru čtverce vždy se čtyřmi 

polstrovanými židlemi. Uprostřed stolu je malá květina v květináči. Součástí prostoru je 

dětský koutek. Kavárnou jsem v průběhu výzkumu často procházela a žádný z klientů tyto 

prostory nevyužíval. 

Nápojové automaty na kávu, čaj či horkou čokoládu se v domově pro seniory 

nachází na třech místech. Umístěny jsou vždy na chodbě a v jejich bezprostřední blízkosti 

se nachází několik polstrovaných židlí a stolů. I přesto, že někteří klienti při rozhovoru 

sdělili, že automaty občas využívají, tak v průběhu výzkumu jsem v těchto prostorách 

žádného z klientů neviděla. 

 

4.2.7 Nevyužívání stravovacích služeb  

 

Domácí řád domova pro seniory uvádí, že klient má právo stravovacích služeb 

domova nevyužívat a může si stravu obstarávat na jiném místě než v jeho areálu. Nutriční 

terapeutka uvedla, že v současné době nikdo z klientů tuto variantu nevyužívá.  

Považuji za významné, že individualizovaný přístup ke klientům je realizován i ve 

směrnicích domova, ve kterých je pamatováno i na variantu, že klient nemusí mít zájem 

využívat stravovacích služeb. Klienti, kteří stravovacích služeb využívají, si stravu 
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obstarávají i mimo areál domova a to zejména v nedalekém supermarketu. Někteří z nich 

obstarávají stravu i klientům nesoběstačným, kterým drobnější potraviny pravidelně 

nakupují. 

 

„Já si jezdím do Alberta tady. Mám takovou ještěrku, tak na ní jezdím. Já mám třeba 

ráda takový ty rybičky naložený v tom oleji a s cibulí a tam mají strašně dobrý. Anebo mám 

ráda gothaj. Ale já jsem takovej blbec, já to jím beze všeho, jenom na chuť. 

Chodím na nákup třeba jednou za tejden, a když tam jedu, tak nakoupím i těm 

babičkám tady, protože tady to nemají. Třeba tady leží dvě paní, tak k nim jedu a zeptám 

se, jestli něco nepotřebujou. Tady zase pánovi kupuju cigarety nebo v létě zmrzlinu.“ 

 

Z výše uvedené výpovědi informátorky vyplývá, že si v obchodě nakupuje potraviny, 

které má v oblibě, a které není možné v areálu domova pro seniory zakoupit. Rovněž se s 

nadhledem „přiznává“ ke svým zvyklostem a stravovacím preferencím a vyjadřuje se k 

četnosti nákupu mimo areál domova. 

 

4.2.8 Perkutánní endoskopická gastrostomie 

 

Do samostatné kategorie zařazuji způsob podávání pokrmů, při kterém je výživa 

podávána přímo do žaludku. Dlouhodobé či trvalé podávání výživy může být řešeno 

zavedením perkutánní endoskopické gastrostomie, zkráceně PEG.  

Jedná se o tenkou sondu, jejíž jeden otvor ústí na kůži břicha a druhý v žaludku. 

Podávání výživy provádí zdravotnický personál (Jak pečovat, 2007; Jurašková, Andělová, 

2011). 

I přesto, že se jedná o jednu z možností podávání „stravy“, tento způsob vnímám 

spíše jako podávání nezbytné výživy, u kterého není možné zaznamenat sociokulturní 

aspekty stravy.  
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4.3 Obvyklý průběh oběda 

 

4.3.1  Hlavní jídelna  

 

Pro představu o společném stolování, jsem na základě zúčastněného pozorování 

vytvořila tři modelové příběhy ilustrující obvyklý průběh oběda v různých 

prostorách domova pro seniory. Do všech jsem zanesla veškeré dění, které jsem 

zaznamenala včetně interakce klientů s obsluhujícím personálem, útržků rozhovorů i 

vlastní reflexe stravovacího procesu.  

 

11.00 hod. V hlavní jídelně probíhá zakládání inventáře i pokrmů na stoly. Pracovnice 

kuchyně pověřená přípravou, paní Marie
27

 zakládá na stoly hluboké porcelánové talíře na 

polévku a polévkové lžíce. Vidličku a nůž umísťuje na papírový ubrousek vedle talíře. 

Dále na stůl zakládá salát v porcelánové misce a doprostřed stolu v proutěném košíčku 

několik kusů housek. Na stůl zakládá také studenou večeři, dnes (ve středu) vakuově 

balenou šunku. Po celou dobu přípravy i výdeje pokrmů paní Marie používá jednorázové 

rukavice.  

11.03 hod. Do výdejních vyhřívaných vozíků pracovníci kuchyně postupně přináší 

jednotlivé pokrmy. Každou část pokrmu vkládají do samostatné gastronádoby. Po celou 

dobu přípravy pokrmů jsou vozíky připojené v elektrické síti. 

11.05 hod. Pracovníci přímé péče přichází do hlavní jídelny pro výdejní vyhřívané vozíky, 

v nichž jsou již pokrmy připraveny.  

11.30 hod. paní Marie rozmisťuje na stoly porcelánové hrnky s nápoji a rozsvěcí světla. 

Personál kuchyně v tuto chvíli již obědvá. Někteří pracovníci v kuchyni, jiní vstoje 

v prostoru jídelny.  

11.33 hod. přichází na oběd první klientka, paní Bartošová a žádá paní Marii o vydání 

polévky „o něco dřív“. Paní Marie jí žádá o strpení, že ještě nemá vše potřebné na výdej 

obědů nachystané, nicméně jí po několika minutách obslouží a založí jí na stůl polévku 

v hlubokém talíři, kterou přináší přímo z kuchyně. Paní Bartošová se paní Marie ptá, co má 

dnes k obědu. Paní Marie odpovídá: „Máte dnes jedničku, to je dieta, vy nemůžete 

smažené“. Paní Bartošová přikyvuje a žádá více rýže. Poté přichází již další klienti a 

všichni si od paní Bartošové, která dorazila do jídelny jako první, odebírají noviny Metro, 

                                                           
27

 Všechna jména jsou z důvodu zachování anonymity změněna.  
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které pro ně má každý den připravené a všichni s ní krátce hovoří.  

Klienti používající chodítko, jej před obědem umisťují vedle stolu. Ještě před podáváním 

polévky jedna z klientek, paní Kostková, hovoří s paní Marií o vaječných skořápkách, 

které z kuchyně odebírá. „Máme dnes skořápky, Maruško?“ Paní Marie již z dálky volá: 

„Ano mám, hned vám je vezmu.“ V tu dobu již několik klientů sedí u stolu, a hovoří spolu 

(na vzdálenost několika metrů) nebo si čtou noviny. Poté přichází do jídelny další dva 

klienti, muži, pan Bálek a pan Novák. Pan Novák je ustrojen v obleku (včetně kravaty) a 

přiváží na invalidním vozíku pana Konopáska.  

11.45 hod. Do jídelny přichází sociální pracovnice s jednou z klientek, paní Dobrovskou a 

domlouvá se s paní Marií, že dnes zkusí obědvat v jídelně společně s ostatními. Poté 

společně zasedají k prázdnému stolu, kde spolu hovoří: „Paní Dobrovská, určitě si svůj 

vlastní příbor nechte v pokoji, tady v jídelně by se vám mohl ztratit, nemusí se po obědech 

dohledat, tady se myje všechno nádobí.“  

Další příchozí klientka, paní Janatová, se zastaví s panem Motlem, který jí jde vstříc. Paní 

Janatová na něj již z dálky volá: „Já jsem tak ráda, že vás vidím.“ Pozdraví se a pokračují 

v chůzi hlouběji do jídelny, kde spolu vestoje konverzují.  

Jakmile se začíná jídelna zaplňovat, snažím se navázat oční kontakt s nově příchozími 

z důvodu pozdravu. Většinou se mi to daří a klienti pozdrav opětují.  

Pan Bálek se ptá vedle sedícího pana Nováka: „Byl jsi venku? Je tam dneska zima?“ Pan 

Novák odpovídá: „Dneska ještě ne a asi nepůjdu“. V tu chvíli se k jejich stolu přiblížila 

paní Marie s vozíkem a zdraví všechny u stolu. Na vozíku má připravenou mísu 

s polévkou, ze které všem nalévá naběračkou polévku a každého strávníka se zeptá: „Stačí 

tolik?“ Poté popřeje dobrou chuť a stejným způsobem pokračuje u dalších klientů. U 

dalšího stolu se paní Tóthová usmívá na paní Marii a sděluje jí: „Já tu nebyla tři neděle, 

víte to? Jak se máte?“ opět spolu chvíli hovoří a smějí se.  

U dalšího stolu si paní Murínová prohlíží šunku v obalu (studenou večeři) a směřuje dotaz 

k vedle sedícímu panu Šachovi: „To mi řekni, Jirko, jak v tý šunce je jenom 90% masa? 

12.05 hod. Někteří klienti již dojídají polévku a paní Marie odnáší prázdné talíře k umytí 

zpět do kuchyně.   

Paní Marie přichází z kuchyně s hlavními pokrmy podávanými na mělkém porcelánovém 

talíři, které zakládá před klienty na stůl.  

Všímám si, že pan Jasný již dostal hlavní jídlo, nicméně čeká na svého kolegu pana 

Herouta, a jakmile obdrží i on svůj pokrm, začínají oběd konzumovat najednou.  
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Slyším útržek rozhovoru pana Bálka s panem Novákem: „Já mám roštěnec a vy holandský 

řízek. Hm, hezký. A viděl jste to včera v televizi? To teda moc nezvládli.“  

Paní Pešanová a paní Milotová od dalšího stolu již dojedly polévku, daly talíře na sebe na 

kraj stolu a čekají, až je paní Marie odnese, čehož se dočkají vzápětí.  

Uvědomila jsem si, že během konzumování si klienti nepovídají. Hovor se započne až 

tehdy, když jídlo sní. O tomtéž jsem se přesvědčila při konzumování hlavního jídla. 

V relativně plné jídelně nepanuje téměř žádný hovor.  

K paní Janatové si přisedá nově příchozí paní Trefná a vysvětluje: „Já byla teď na poště a 

to jsem zase přehnala, jsem úplně hotová.“ Paní Janatová: „Ale ono je to dost daleko ne? 

Paní Trefná: „Ano, to je, taky už nemůžu. A můžu si vzít oba chlebíčky?“ Paní Janatová: 

„Vezměte si klidně všechno, já už jsem si vzala housku a víc si brát nebudu.“ V zápětí od 

paní Marie dostává také polévku, pokřižuje se a začne konzumovat. 

12.15 hod. již téměř všichni klienti konzumují hlavní jídlo.  

V tuto chvíli přichází další klientka, paní Mašková, která ke stolu usedá v klobouku a 

v kabátu. O několik okamžiků později jí následuje paní Štefanová také v kabátu a navíc ve 

slunečních brýlích. Stále se otáčí směrem ke mně a na dálku mě kývnutím hlavy zdraví. 

Pozdrav opětuji a dále si zapisuji. Nicméně již periferně vidím, že se paní Štefanová zvedá 

a míří ke mně. Když přijde blíž, sděluje mi: „Víte paní sociální, já ty brýle nemám 

z frajeřiny, ale že si kapu do očí, tak mě to chrání. Ale teď koukám, vy nejste sociální. Já 

jsem si vás spletla (smích).“ Měla jsem tedy možnost vysvětlit jí důvod svého působení v  

domově. Omlouvá se mi, že si mě spletla, že jsem podobná jedné ze sociálních pracovnic a 

odešla zpět ke svému stolu.  

Z rozhovoru probíhajícím za mými zády se domnívám, že pan Bálek s panem Novákem již 

dojedli. „Dovolíte, pane doktore?“ „Ne, ne, včera jste odnášel vy.“ „Děkuji vám.“ 

Navzájem si odnáší použitý inventář do kuchyně ve dvou etapách. „Můžu odnést, pane 

doktore?“ „Ne ne, budu ještě dopíjet“. Po chvíli mu kolega odnáší do kuchyně i hrnek.  

Paní Musilová od protějšího stolu si balí zbytek řízku do ubrousku a dává jej do kabelky. 

Domlouvá se s paní Marií, jestli si může vzít do pokoje i salát. Ta jí sděluje, že je to možné 

a dodává, že je nutné přinést zpět misku. Paní Havelková, se kterou sdílela stůl, je již po 

jídle, zvedá se, ze stojánku si vyndává hůl, do náruče si dává housky a šunku (studenou 

večeři), rozloučí se s paní Musilovou obědvající naproti a odchází.  

12.23 hod. Pracovníci přímé péče přiváží z jednotlivých oddělení zpět do jídelny vyhřívané 

vozíky.   
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Pan Šrámek od stolu umístěného za mými zády také odchází a přeje mi hezký den. Jeho 

pozdrav opětuji. S pozdravem a přáním hezkého dne projde kolem všech stolů v jídelně.   

Paní Musilová, na kterou dohlédnu, má obtíže odnést najednou studenou večeři, kabelku, 

hůl a salát, proto jí nabízím pomoc. S úsměvem pomoc přijímá a zamíříme tedy společně k 

jejímu pokoji. Když dorazíme k jejímu pokoji, zdvořile jí žádám o rozhovor na téma strava 

a stravování v domově. S rozhovorem souhlasí a domlouváme si termín setkání u ní na 

pokoji. 

12.40 hod. Vracím se zpět do jídelny, kde je již většina klientů po obědě a místa u stolů 

zaplnil i personál domova. Klientů v jídelně zůstalo osm, změnili zasedací pořádek tak, že 

sedí u dvou stolů v bezprostřední blízkosti, povídají si a občas se společně smějí.  

 

4.3.2 Jídelna na oddělení 

 

V jídelně jednoho z oddělení jsem měla také možnost provádět zúčastněné 

pozorování, proto jsem se i zde snažila věrně zachytit průběh oběda, neboť se způsobem 

výdeje pokrmů od výdeje v hlavní jídelně odlišuje. Oproti hlavní jídelně se v těchto 

prostorách stravuje méně než polovina klientů.  

 

11.15 Někteří z klientů, paní Hartzová, paní Bakovská a paní Veselská již přichází do 

jídelny a usedají ke stolu. Jakmile se posadí, personál přímé péče, paní Jitka a paní Eva jim 

přináší polévku v porcelánovém talíři přímo ke stolu. Paní Jitka a paní Eva se v činnostech 

střídají. Servis probíhá z gastronádob vyhřívaného vozíku, který vždy před obědem či 

večeří přiváží z hlavní jídelny. „Obslouženému“ klientovi pracovnice přímé péče vždy 

popřejí „Dobrou chuť.“ 

Paní Eva několikrát odchází s plným talířem polévky obsloužit pana Motejla, pana Nývlta 

a pana Ryšavého na pokoj a zase se vrací zpět. Paní Eva i paní Jitka průběžně v jídelně 

prochází mezi stoly a sledují, zdali již někdo dojedl či nikoliv. Při přípravě i servisu 

pokrmů paní Jitka a paní Eva používají jednorázové rukavice a bílou zástěru. Do prostoru 

hraje reprodukovaná hudba. 

11.25 Přichází zdravotní sestra, paní Anna a z chodby nahlas volá na jednu z klientek, paní 

Bakovskou: „Paní magistro, dala jsem vám tam (na stůl) léky.“ Paní Bakovská na ni 

zamává a přikyvuje.  

11.30 Přichází další klientka, paní Jindrová s chodítkem, při chůzi jí pomáhá paní Eva. 



65 
 

Nejprve ji posadí vedle mě na křeslo, po chvíli jí znovu pomůže zvednout a společně 

směřují ke stolu, kde jí pomáhá usadit se na židli. Přináší velký látkový ubrousek, který 

zastrkává paní Jindrové ke krku za límeček. V zápětí jí přinese polévku a pobídne k jídlu. 

Paní Jindrové činí potíže úchop polévkové lžíce. Během okamžiku přichází paní Eva a 

pomáhá jí uchopit lžíci, a s její rukou v dlani nabírá lžící polévku a pobídne k jídlu. „Tady 

to máte, můžete jíst.“ Paní Jindrová se s dopomocí stravuje sama a na veškeré podávané 

pokrmy používá lžíci. I přesto jí konzumace činí obtíže. Během oběda několikrát paní Eva 

slovně paní Jindrovou k jídlu pobízí. Vždy přijde k jejímu stolu, připraví sousto na lžíci, 

kterou jí pak umístí do dlaně. Paní Jindrová jí velmi pomalu, vždy s nachystáním sousta. 

Paní Jitka rozsvěcí světla. 

V průběhu servírování pokrmu nedochází téměř k žádným interakcím personálu s klienty. 

Nedochází ani ke konverzaci mezi klienty samotnými. Až po chvíli si všímám, jak jsou 

klientky upraveny. Klientelu domova tvoří převážně ženy, takže strávníky kromě jednoho 

muže tvoří osm žen. Mám možnost sledovat jejich ustrojení. Paní Jindrová, paní Bakovská, 

paní Ježková, paní Veselská, paní Hartzová i paní Michalová jsou oblečeny do svetru či 

halenky, často s lehkým šátkem, náhrdelníkem či broží. Většina z nich má sebou v jídelně 

kabelku. 

Společným rysem všech klientů v jídelně je kašel. Zejména v průběhu konzumace polévky 

se od každého stolu ozývá časté kašlání a „kuckání“. Paní Hartzová upozorňuje paní Jitku 

na zaprášenou židli. Paní Jitka židli utře a s paní Hartzovou chvíli hovoří. Společně se 

smějí.  

11.35 Paní Jitka s paní Evou se domlouvají, komu je třeba zanést oběd od pokoje. Poté si 

paní Jitka připravuje vozík a odjíždí s ním chodbou směrem k některým pokojům. Když se 

vrátí zpět do jídelny, s paní Evou rekapitulují, kdo z klientů je již obsloužen. Opět chodbou 

prochází paní Anna, která přináší léky. Na každého, ke komu přichází, se usměje, položí 

kelímek s léky na stůl a odchází. Paní Veselská s paní Ježkovou se rozhlíží a povídají si, 

kdo je zrovna v tu chvíli v jejich pokojích. Jestli třeba uklízečka, nebo někdo jiný.  

11.40 Chodbou začínají procházet ostatní klienti směřující do hlavní jídelny. Paní 

Romanová se zastaví u výdejního vozíku a prohlíží si právě servírované pokrmy, které 

hodnotí a směrem k paní Evě pronese: „To je krásně upečené, jen jestli to je taky tak 

dobré.“ Paní Eva vydávající pokrmy odpovídá: „No to za chvíli sama uvidíte, myslím, že 

bude.“ Paní Romanová se rozloučí a odchází do hlavní jídelny. Vzápětí chodbou prochází 

dva muži, pracovníci údržby a hovoří spolu o rozbitých dveřích v pokoji jednoho klientů, 
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kam společně směřují. Za okamžik prochází chodbou žena ve věku kolem padesáti let a 

rozhlíží se po jídelně, jakoby někoho hledala. Na chvíli se na chodbě zastaví a po chvíli 

odchází.  

Klienti začínají konzumovat hlavní jídlo (dnes žemlovku), kterou pracovnice přímé péče 

připravují na talíř z gastronádoby, každou porci pocukrují a takto klientům zakládají na 

stůl. Porce je dle mého názoru opravdu velká. Někteří zkonzumují pouze její část. Paní 

Michalová odkládá hlavní pokrm s omluvou, že je již sytá a nebude dojídat. Paní Eva jí 

nabádá: „Vždyť si to můžete nechat třeba ke kávě, na odpoledne.“ Paní Michalová přitaká 

a zabalí si zbytek žemlovky do ubrousku. Paní Ježková směrem k paní Evě: „Ta žemlovka 

je výborná.“  

V průběhu oběda pracovnice přímé péče odnáší hlavní jídla do pokojů klientům již 

připravená na talíři.  

11.41 Téměř všichni klienti jsou již po jídle, zřídkakdy spolu konverzují. Paní Ježková 

pobízí paní Liškovou: „Vezměte si léky.“ Paní Lišková odpovídá: Ano, vezmu, tady je 

mám.“ Přichází paní Anna s léky a sděluje paní Ježkové: „No, to máte místo zákusku.“ 

Společně se smějí. 

Paní Hartzová se zvedá od stolu a směřuje k nástěnce na chodbě, kde je umístěn jídelní 

lístek a sděluje do prostoru: „Jdu se podívat, co bude k večeři.“ 

12.00 Klienti postupně z jídelny odchází. Přichází vedoucí oddělení a ptá se pracovnic 

přímé péče, zdali jsou již všichni klienti po jídle. Pracovnice odpovídají, že ano.  

12.45 Pracovnice přímé péče odváží výdejní vyhřívaný vozík se špinavým nádobím zpět 

do hlavní jídelny k umytí.  

 

4.3.3 Pokoj 

 

Následující kapitolu věnuji stravování zcela nesoběstačných klientů, kteří jsou 

odkázáni na pomoc pracovníků přímé péče. Vychází opět ze zúčastněného pozorování a 

popisuje podrobný průběh krmení nesoběstačné klientky.  

 

11.40 Současně s pracovnicí přímé péče, paní Marcelou, vcházím do pokoje, ve kterém je 

paní Nováková, paní Matyášová a paní Šmídová. Všechny do prostoru pozdravím. Žádná z 

nich neodpovídá. Společně s paní Marcelou míříme k posteli, kde leží paní Šmídová. Paní 

Marcela v ruce nese hluboký talíř s hlavním pokrmem, „mixem“ a polévkovou lžící. „No, 
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my teda vypadáme, kočičko, co? No jogurt celý na dece. Aničko, jak je toto možné?“ 

(smích) 

 Paní Šmídová se na mě usmívá, proto se začnu představovat. Ještě než dořeknu 

první větu, tak mě paní Marcela zastaví: „To se nemusíte představovat, to je stejně k 

ničemu“. Proto jsem alespoň dokončila větu a dál jsem své působení v pokoji 

nevysvětlovala. Do pokoje přichází další pracovnice přímé péče paní Naďa a jedné 

z klientek paní Novákové přináší v hlubokém talíři polévku. „Maruško, polévka. Je dobrá, 

tak papejte, dobrou chuť.“ Jakmile obslouží paní Novákovou tak odchází. Po chvíli přináší 

v malé misce salát a směřuje k paní Matyášové, které sděluje:  „Nesu vám ještě salátek, 

Janičko.“ Poté znovu odchází.  

Paní Marcela se ptá paní Šmídové: „Jdeme na to?“ Paní Šmídová přikývla a na všechny 

další dotazy reagovala pouze pohyby hlavou. Kývnutí znamenalo souhlas a „zavrtění“ 

hlavou nesouhlas. Paní Marcela upravila postel do polosedu, pod krk paní Šmídové 

umístila velký látkový ubrousek a nabrala na lžíci menší sousto, které „ofoukala“ a vložila 

jej pomalu paní Šmídové do úst s dotazem: „Nepálí?“ Paní Šmídová zavrtěla hlavou. 

Reakce paní Marcely: „Tak je to dobrý, tak jo.“  

Paní Šmídová sousto vyplivla. Paní Marcela zareagovala takto: „To je namletý maso 

kočičko, co je? Musíme papat maso. Chutná vám to? Je to dobrý, že jo?“ Paní Šmídová 

neodpověděla. „Dám vám napít, zapijeme to trochu.“ Paní Marcela přikládá paní Šmídové 

k ústům pití v plastové láhvi s pítkem a čeká, až spolkne několik doušků nápoje. Paní 

Marcela se dále ptá: „Ještě, nebo stačí?“ Ještě trošku, tak to je super. Vy jste dneska, máte 

v bříšku jako v pokojíčku, že jo? Ještě se napijeme. Ještě? Tak jo, tak ještě trochu.“ 

Když paní Šmídová dopije, opět všechny v pokoji pozdravím a společně s paní Marcelou 

z pokoje odcházíme.  

 

V průběhu pozorování jsem ve všech prostorách narážela na některé významné 

kategorie přímo spjaté se stravovacím procesem, jimž se budu věnovat v následujících 

kapitolách. 

 

4.4 Individualizace ve stravovacím procesu 

 

Domovy pro seniory jsou v současné době vázány k dodržování nařízení zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. K hlavním 
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cílům, dle Standardů kvality sociálních služeb, patří naplňování principů poskytování 

sociální služby, které by měly odrážet zejména následující hodnoty: dodržování práv 

uživatelů, respektování jejich volby, individualizace podpory, zaměření na celek tj. služby 

by měly být „šity na míru“ jednotlivým uživatelům a flexibilitu, což zde znamená pružně 

se přizpůsobovat potřebám uživatelů (Zavádění, 2002). Individualizovaný přístup v tomto 

smyslu tedy lze vnímat jako nařízení, která jsou domovy pro seniory, respektive jejich 

personál povinni dodržovat.  

Individualizaci je možné rovněž vnímat jako způsob zacházení s klientem, a lze si 

tedy položit otázku, do jaké míry probíhá naplňování předepsaných „povinností“?  

S individualizací ve stravovacím procesu jsem se v průběhu výzkumu setkala u 

několika aspektů stravování, které popisuji v samostatných kapitolách. Jedná se o 

vyjednávání velikosti porce, výběr pokrmů, používání vlastního nádobí, operativní 

vydávání pokrmů i vlastní vaření v kuchyňce. Domnívám se, že k individualizovanému 

přístupu je vhodné zařadit i možnost účastnit se setkání stravovací komise, při kterém jsou 

s klienty diskutovány připomínky, přání a stížnosti nejen k podávaným pokrmům, ale také 

k jejich servisu. Jednotliví členové tak mohou přispět ke zlepšení kvality života dalších 

klientů. Při hodnocení pokrmů klienti vycházejí z vlastní zkušenosti a individualizace ve 

výběru pokrmů je realizována na úrovni možnosti výběru vždy ze dvou druhů pokrmů.  

Následující úryvky rozhovorů dokazují, jak obtížné je realizovat individuální přístup 

ve stravovacím provozu pro více než 260 klientů, což si uvědomuje jak personál ve 

stravovacím provozu tak někteří klienti. 

 

„Ta pomazánka strašně pálila, ale strašně.“„Mě nepálila, mě přišla dobrá“ (terénní 

poznámky ze dne 9. 5. 2018). 

 

„Víte, to je hrozný, já si kolikrát říkám, že ta nutriční, ta je chudák. To je hrozně 

těžký vyjít všem vstříc“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Někdo vám tady bude říkat, jak je tady hrozný třeba špenát. Už vám ale neřekne, že 

ho nikdy nejedl ani doma, tak je jasné, že ho nebude jíst ani tady a že mu nebude chutnat, 

to už si nikdo neuvědomuje“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 
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 „Potřebuju, aby kuchařky ty lidi (klienty) znaly. Potřebuju, aby věděly, že paní 

Nováčková má ráda hustější omáčku, a že ke snídani třeba má radši chleba než rohlík“ 

(úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou).  

 

Nutriční terapeutka uvedla, že záleží na přístupu každého pracovníka, do jaké míry je 

schopen poskytnout kvalitní službu, v čemž se shoduje se závěry Pechuškové (2016). 

Znalost stravovacích preferencí klienta považuje za jeden ze zásadních předpokladů 

pracovníka stravovacího provozu, na čemž se shoduje se Štegmannovou a Havrdovou 

(2010), které doplňují, že znalost klienta významně souvisí se zpracováním individuálního 

plánu, což potvrzuje i Malíková (2011) a Pichaud s Thareau (1998).  

Rovněž mě zajímalo, jak vnímá individualizaci nutriční terapeutka, která za 

stravovací proces v domově pro seniory zodpovídá.  

 

„Individuální plánování se nás dotklo akorát tak, že se zapsalo, kdo chce jíst kde, 

jenže ony to nestíhaly, ty sociální pracovnice. Klientům se vždycky vycházelo vstříc. Dělali 

jsme to takhle normálně, a teď akorát ten standard někdo popsal“ (úryvek rozhovoru 

s nutriční terapeutkou).  

 

 „Je tady hodně individuální přístup. Není to sice snadné to kolikrát zkoordinovat, 

ale vychází se jim (klientům) vstříc. Já je (klienty) mám ráda, nechci je trápit a záleží mi na 

tom, aby byli spokojení“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

 

Nutriční terapeutka uvedla, že individualizace, ve smyslu zavedení nového principu 

poskytování sociální služby, se stravovacího provozu týkala pouze „okrajově“, neboť 

v domově pro seniory, za jejího působení ve funkci nutriční terapeutky, byla vždy 

považována za běžný standard. Ve stravovacím provozu znamenala individualizace ve 

smyslu nového nařízení spíše jen „administrativní“ záznam místa, kde si klient přeje 

pokrmy konzumovat. Zpracováváním individuálních plánů byli pověřeni sociální 

pracovníci domova pro seniory, kteří nově zavedenou agendu z důvodu časové náročnosti 

nezvládali vytvářet, o čemž se nutriční terapeutka ve své výpovědi zmínila. Rovněž uvedla, 

že pracovníci přímé péče se mohou občas potýkat s obtížemi ve smyslu zaznamenávání 

každodenních výjimek v podávání pokrmů, neboť podávání stravy zohledňuje i zdravotní 

stav klienta.  
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Ve výše uvedených tvrzeních spatřuji jakési zvnitřnění individualizace jako běžného 

standardu kvalitně poskytované služby. Jako nadstandardní vnímám skutečnost, že se 

nutriční terapeutka dle jejích slov snaží, aby se klienti v domově pro seniory cítili „jako 

doma“, klienty má ráda, proto aspekty stravovacího procesu přizpůsobuje jejich potřebám, 

čímž naplňuje tvrzení Trachtové (2008). 

Za hlavní omezující prvky individualizace ve stravování Pechušková (2016) 

považuje nedostatek personálu, financí i kapacitu zařízení, což potvrzuje i nutriční 

terapeutka. Záleží na hodnotovém zaměření a morálním profilu každého jednotlivého 

pracovníka, jak k individualizaci přistoupí. Přesto, že jsou současní senioři skupinou 

heterogenní, hluboce ovlivněnou minulostí a přítomností, což uvádí Klevetová (2017) i 

Kubalčíková (2005) a vnímání jídla je činností subjektivní, stravování v mnou zvoleném 

domově pro seniory se v mnoha úkonech stává činností více než individualizovanou. 

 

4.4.1 Velikost porce  

 

Každý klient má odlišné stravovací zvyklosti, se kterými do domova přichází, a proto 

i množství podávaného pokrmu hraje ve stravovacím procesu důležitou roli. Z výpovědi 

nutriční terapeutky vyplývá, že někteří klienti nemají rádi „plný“ talíř, proto je akt 

podávání stravy oboustranný, kdy se pracovník klienta na podávané množství zeptá, jeho 

přání zaznamená a nadále respektuje.  

V této kapitole se věnuji velikosti porce a způsobu jejího vyjednávání. Na porci 

přílohy (knedlíků), je počítáno se třemi kusy pro každého strávníka, k čemuž nutriční 

terapeutka uvedla, že tento počet je neobvyklý, neboť v restauračních zařízeních se za 

běžnou porci považují knedlíky čtyři. Počet (tří) knedlíků je v domově považován za 

standard z toho důvodu, že klienti nezvládají sníst příliš velké porce.  

Pracovníci stravovacího provozu v hlavní jídelně i pracovníci přímé péče na 

odděleních by měli velikost porce s klienty vyjednávat, což uvedla i nutriční terapeutka. Je 

výhodnější, když personál podává klientům menší porce, neboť se často stává, že pokud 

klient dostane plný talíř, velká porce jej neláká a často kvůli tomu nesní nic. Na druhou 

stranu jsou i klienti, kteří požadují velké porce a jejich servis v hlubokém talíři. Pracovníci 

přímé péče by tedy měli s klientem velikost porce pokrmu vyjednávat ještě před jeho 

podáváním. Pokud pokrm klienta nezasytí, má možnost si tzv. „přidat“, na což je při 

normování pamatováno, neboť je vždy připravováno několik porcí navíc.  
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Velikost porce je tedy problematikou individualizovanou jak na úrovni znalosti 

klienta tak i jeho stravovacích preferencí.  

Do faktoru velikosti porce či spíše samotné individualizace mohou kromě klientů a 

personálu domova zasahovat rovněž rodinní příslušníci klienta. Nutriční terapeutka 

v rozhovoru uvedla následující informace: „My se snažíme nedávat poloviční maso, 

protože některé rodiny, když přijdou na návštěvu, tak nepochopí, že ta maminka to nechce. 

Někdo to prostě nemá rád a my víme, že to nesní. A tak dáváme masa plnou porci, protože 

se s nimi nebudeme dohadovat, že si to jejich maso nebereme pro sebe. Oni se té rodiny 

někdy i bojí něco říct“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

Zde je možné postřehnout, že individuální přístup personálu respektujícího 

stravovací preference a zvyklosti klientů může být i v rozporu s představami členů rodiny. 

Nutriční terapeutka dodala, že někteří klienti mají z rodinných příslušníků strach, proto 

jsou ve svých názorech konzervativní a nesnaží se docílit změn.  

 Matoušek (1995) uvádí, že pacientovy potřeby nemusí být totožné s potřebami jeho 

rodiny, neboť příbuzní mohou vnímat ústavní prostředí jako „místo, kde se odehrává něco, 

co jim nemá být v plné míře přístupné, ani průhledné“ (Matoušek, 1995: 132). Dochází i 

k žárlivosti ze strany rodinných příslušníků, kteří si představují, že ten, koho dobře znají, 

najednou sdílí s cizími lidmi něco, nad čím nemají dohled. „Ostražitý a nedůvěřivý postoj 

k ústavu mají zejména takové rodiny, v nichž byl klient kontrolován a usměrňován v míře, 

která brzdila rozvíjení jeho individuality“ (Matoušek, 1995: 132). Nezodpovězenou 

otázkou zůstává, jaký je motiv rodinných příslušníků k nerespektování přání člena své 

rodiny „umístěného“ v domově. Můžeme se tedy jen domnívat, že jedním z důvodů může 

být požadavek kompletního zajištění „stravovací“ služby, která je institucí deklarována. 

Ráda bych na tomto místě doplnila, že rodinní příslušníci paradoxně mohou individualizaci 

ve stravovacím procesu bránit a instituce se, za těchto okolností, může stát klientovi tím 

respektujícím a „osvícenějším“ partnerem. Podáváním a priori větších porcí než klienti 

zkonzumují, dochází jak k plýtvání surovinami tak i finančními prostředky.  

Personál kuchyně je obeznámen se stravovacími preferencemi klientů, kteří využívají 

hlavní jídelnu a při podávání stravy v domově je zohledňována individualita každého 

klienta. V průběhu zúčastněného pozorování jsem postřehla, že pracovnice kuchyně 

například při rozmisťování pečiva na stoly v hlavní jídelně, dle nepsaného, ale 

dodržovaného zasedacího pořádku zakládá druhy pečiva dle preference klienta.  

Pracovníci přímé péče by rovněž měli respektovat stravovací zvyklosti klientů 

stravujících se jak v jídelnách na odděleních, tak i ve svých pokojích. Personál vydávající 
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pokrmy na odděleních ovšem s klienty vždy nevyjednává množství ani způsob podávání 

pokrmů. Stravovací preference, ve smyslu velikosti porce pokrmu, tedy v některých 

případech nejsou zohledňovány. Proto mě zajímalo, proč se tomu tak děje na jednotlivých 

odděleních a v hlavní jídelně nikoliv. Vznesla jsem tedy dotaz přímo k pracovníkům přímé 

péče, kteří sdělili, že „už zhruba“ ví, jaké množství pokrmu klientovi podat. Celkovou 

úpravu pokrmu tedy personál připravuje spíše na základě vlastního odhadu, než dle 

aktuální potřeby klienta. 

Na konkrétní situace týkající se úpravy pokrmů a jejich množství upozorňují i 

členové stravovací komise, proto jsem vyzdvihla následující úryvky rozhovorů s ředitelkou 

a nutriční terapeutkou:   

 

„Tam kde je posyp, tedy máslo, cukr a tak, tak to by mohlo být bohatější.“ 

„Tak si zkuste říct, když vám to nandávají, já myslím, že toho posypu je dost. A 

řeknete si, že to chcete víc posypat“? 

„No neřekl jsem si, já jsem spokojenej s tím, co mi dají, já bych si to nedovolil.“  

„No, ale když máte pocit, že máte málo, tak si řekněte, a oni vám to víc posypou, 

protože každý to má rád jinak, takže se nebojte říct. To neznamená, že byste je honil“ 

(terénní poznámky ze dne 9. 5. 2018). 

 

 „Jestli vám to polili víc máslem, než jste chtěla, tak si můžete říct, že chcete toho 

másla míň.  

„Ale oni to donesou a nebavěj se s náma.“ 

„Tak my jim to zase připomeneme, aby se vás přišli zeptat, než vám jídlo nandají. Od 

toho tam ti pracovníci jsou, aby se vás zeptali“ (terénní poznámky ze dne 9. 5. 2018). 

 

Z výpovědí klientů je patrné, že i přesto, že v rámci setkání stravovací komise vyjadřují své 

připomínky k podávaným pokrmům, tak vyjednávat s pracovníky přímé péče si dle jejich slov 

„nedovolí“. Objasnit tuto situaci může Rohanová a Holmerová (2010), které uvádí, že 

„obzvláště senioři se bojí říkat pravdu a projevovat svá přání v obavách, že by byli 

považováni za rebely a péče o ně by se ještě více odosobnila“ (Rohanová, Holmerová, 

2010: 137). Na výše uvedených příkladech je patrné, že vedení i nutriční terapeutka 

reflektují přání i potřeby klientů a „respektují jejich představy o kvalitně poskytované péči“ 

(Rohanová, Holmerová, 2010: 137). Připomínky týkající se úpravy pokrmů či jejich 
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servisu jsou ihned po skončení setkání stravovací komise vyjednávány s konkrétními 

pracovníky přímé péče, čehož jsem byla svědkem.  

 

4.4.2 Úprava pokrmů  

 

Veřejný ochránce práv (2015) vyzdvihuje význam správného a vkusného servírování 

pokrmů, díky kterému má strávník větší chuť k jídlu. I Pichaud a Thareau (1998) potvrzují, 

že je vhodné se postarat o to, aby bylo jídlo klientům servírováno vkusně upravené a 

rovněž aby i stravovací prostory v klientech vyvolávaly příjemný pocit, neboť prostředí 

může klientům chuť k jídlu podpořit. Ve své bakalářské práci jsem ve výpovědích klientů 

zaznamenala významnou kategorii týkající se vzhledu podávaných pokrmů (Čuřínová, 

2011). Gastronomie popisuje důležitost vizuální stránky pokrmu, neboť strávníci „jí i 

očima“ a způsob, jakým je pokrm servírován i jeho konečná podoba hraje významnou 

úlohu.  

 

„To jídlo to se nedá říct, že by bylo nekvalitní, to ne, ale ta úprava na tom talíři, to 

nebylo ono. Ono je to těžký, ale vypadalo to hrozně. To jsem ani nechtěla“ (úryvek 

rozhovoru s informátorkou). 

 

 „Je to o tom, že ono by bylo hrozně jednoduchý jim na talíř něco naplácat, ale doma 

by to taky nejedli“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

 

Na tomto příkladu lze sledovat, jak je důležité, aby personál vydávající pokrmy 

důsledně dbal na úpravu pokrmů před jejich servisem, což potvrzuje i Veřejný ochránce 

práv (2013). 

 

4.4.3 Jídlo „na potom“ 

 

Klevetová (2017) uvádí, že současní senioři ve svém životě na vlastní kůži pocítili 

nedostatek, museli žít ve skromnosti a šetřit. Jejich život byl naplněn mnoha strastmi a 

ztrátami, které hluboce poznamenaly jejich život. Na obdobném závěru se shodli i Pichaud 

a Thareau (1998). Často jsem byla svědkem situace, kdy si klient ze své vlastní iniciativy 

s sebou v ubrousku odnášel do pokoje k pozdější konzumaci pečivo či jiné „kompaktní“ 
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pokrmy. Klienti si často ponechávají k pozdější konzumaci i část studené večeře, k čemuž 

je pobízí personál domova. Pokrmy k pozdější konzumaci si klienti uchovávají ve společné 

lednici v kuchyňce, nebo ve své lednici v pokoji.  

 

 „Vždyť si to můžete nechat třeba ke kávě, na odpoledne“ (terénní poznámky ze dne  

9. 5. 2018). 

 

„A nechcete si ten zbytek vzít sebou, můžete si to sníst pak“ (terénní poznámky ze 

dne 4. 3. 2018). 

 

„Já těch deset deka šunky nesním, takže já mám tady ledničku, já si to dám do 

ledničky a druhý den si to třeba sním na svačinu“ (úryvek rozhovoru s informátorkou).  

 

4.4.4 Oblíbené vs. neoblíbené pokrmy  

 

Jedním z poslání domova pro seniory je zajištění stravy v souladu se zdravým 

životním stylem, proto by strava měla být vyvážená a pestrá. Na druhou stranu by se 

zaměstnanci měli řídit zvyklostmi klientů a vytvářet prostředí podobné domácímu, což 

potvrzuje i Pichaud a Thareau (1998) nebo Štegmannová a Havrdová (2010). 

 

„Paní ředitelka chtěla moderní jídla, ale klienti to kritizovali. Třeba špenát znají 

jako hromádku například k masu a pokud je špenát v jiné úpravě, tak to nechtějí. 

Nechápou, proč je špenát rozprostřený na těch nokách“ (úryvek rozhovoru s nutriční 

terapeutkou). 

 

„Já se snažím tady ubránit ty knedlíky. Buchtičky se šodó mají tady rádi, a i ty 

špagety snědí, když jsou s červenou omáčkou. Ostatní těstoviny i vrtule a kolínka nemají 

rádi a zkrátka je nejedí. Vždycky připravujeme jídlo, které mají klienti rádi a to druhé se 

jim tam vždycky snažím prosadit něco zdravějšího“ (úryvek rozhovoru s nutriční 

terapeutkou).  

 

Nutriční terapeutka uvedla, že klienti domova pro seniory odmítají a kritizují 

pokrmy, jejichž úpravu neznají. Mezi pokrmy u klientů méně oblíbené patří například 

kuskus či noky se špenátem a slaninou a rovněž uvedla, že se na jídelním lístku často 
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objevují sladká jídla a knedlíky, které mají klienti v oblibě a také pokrmy, které 

konceptualizují jako „známé“, což potvrzuje i  Hartman-Petrycka, Lebiedowska, Blońska-

Fajfrowska (2015) a Pichaud a Thareau (1998).  

Dále doplnila, že považuje za příjemnější umožnit klientům stravovat se podle jejich 

zvyklostí, spíše než je „uvrhnout“ do světa novinek. 

Klienti mají možnost výběru ze dvou jídel, přičemž jeden pokrm z výběru vychází ze 

stravovacích preferencí klientů a druhý pokrm ze zásad vyvážené stravy. Tento způsob 

vnímám jako snahu vedení o prolomení určitého konformního postoje klientů a umožnění 

častějšího „ochutnávání“ méně známých pokrmů či jejich zdravějších variant.  

Proto uvádím několik úryvků z rozhovorů s klienty, ze kterých je patrné, jak 

konceptualizují oblíbené „známé“ a rovněž „neznámé“ pokrmy. 

 

„Tak nebudu si přece dávat kuskus, že jo, dám si to co znám a co mám ráda. Ale 

některý lidi tady ho rádi mají “(úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Víte, já miluju krkovičku, řízek z krkovičky, nebo bůček, ale to nám tady nemůžou 

dělat, že jo, protože jsme už starý a nemocný, tak bysme měli jíst zdravější jídla. A kachnu 

mám strašně ráda, taky jí tu někdy máme, ne že nemáme“ (úryvek rozhovoru s 

informátorkou). 

 

„Někdy zkoušejí dávat i něco jinýho, jako zdravějšího. Dost to ale pak kritizujou na 

komisi“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Jediný jako co mi tady schází, že je to jídlo málo kořeněný. Ale to vlastně taky 

nevadí, já si to dosolím. A tak jako my bychom už neměli kořenit, že jo“ (úryvek rozhovoru 

s informátorkou).  

 

Ke kořeněné stravě se vyjadřuje Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007), které 

považují podávání nekořeněné stravy seniorům za mýtus, neboť z důvodu snižujícího se 

chuťového a čichového vnímání by strava měla být naopak dostatečně výrazná, o čemž 

hovoří i Pichaud a Thareau (1998).  

Klienti si často opatřují různé dochucovací prostředky, zejména cukr, sůl, pepř, ocet, 

majoránku a další koření, proto si mohou dle svých preferencí pokrm upravit. Stravovací 

preference každého klienta jsou ryze individuální a ke snižujícímu čichovému a 
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chuťovému vnímání nedochází u každého seniora, proto vnímám možnost dochutit si méně 

kořeněné pokrmy jako přijatelný kompromis. 

 

4.4.5 Vyváženost stravy a skladba jídelního lístku 

 

Při plánování jídelních lístků je uplatňován individuální přístup ke klientům ve 

smyslu respektování jejich individuálních přání i stravovacích zvyklostí. „Strava tady je 

určitě energeticky náročnější, protože jsou to samé knedlíky, zahuštěné omáčky, sladká 

jídla ale na druhou stranu, já si se spíš řídím tím, aby ten klient byl spokojený“ (úryvek 

rozhovoru s nutriční terapeutkou). Obdobné stanovisko nabízí i Pichaud a Thareau (1998), 

kteří uvádí, že někdy je ve stáří či nemoci důležitější překročit pravidla vyvážené stravy, 

pokud jídlo pozitivně ovlivní psychiku dotyčného. I v domovech pro seniory je vhodné 

brát v úvahu nejen dietetické aspekty, ale především sociální dimenzi jídla a jeho 

symbolický a citový význam, jehož kořeny sahají do hluboké minulosti, k čemuž se 

v domově pro seniory snaží přiblížit. 

Hlavní jídlo by se nemělo opakovat dříve než jednou za čtyři týdny a mělo by být 

chutné, barevné a čerstvé (Doporučený, 2015; Svačina, 2008). Méně pestrý výběr stravy 

může být příčinou nemocí, obdobně jako nadměrná konzumace stravy (Malina, 2009). 

Pestrosti stravy je v souvislosti se stravováním seniorů věnována značná pozornost. 

Odborné texty zabývající se skladbou pokrmů ve stáří považují pestrou stravu za znak 

kvality poskytované služby. V průběhu výzkumu jsem se přesvědčila, že domov pro 

seniory toto doporučení respektuje. Klienti mají také možnost skrze setkání stravovací 

komise participovat na skladbě jídelního lístku. 

 

4.4.6 Vlastní nádobí vs. „erár“ 

 

Při podávání pokrmů jak v hlavní jídelně, v jídelně na oddělení tak i v pokoji je 

klientům vždy zakládán na stůl či zanášen do pokoje kompletní příbor tj. masová vidlička, 

masový nůž a polévková lžíce. Vždy se jedná o inventář v majetku domova a záleží na 

klientovi, jaký příbor k jídlu použije, což uvedla jak nutriční terapeutka, pracovníci přímé 

péče, tak i samotní klienti. Nesoběstační klienti dostávají mixovanou stravu a jsou krmeni 

polévkovou lžící. 

Ke krmení klientů nutriční terapeutka uvedla, že pokud nelze s klientem 

komunikovat, vyjednává se způsob podávání pokrmů s rodinnými příslušníky a lékařem. 
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Dále uvedla, že pracovníci přímé péče se snaží motivovat klienty k používání příborů 

namísto dopomoci se stravováním. 

 

 „Někdy klienti jí pokrmy i rukou, zkrátka tak, jako je to doma. Když jsou třeba 

bramboráky, tak někdo jí příborem a někdo je vezme do ruky“ (úryvek rozhovoru 

s nutriční terapeutkou).  

 

Synek a Carboch (2014) uvádí, že by personál neměl za klienty vykonávat činnosti, 

které mohou vykonat sami. Rovněž doplňují, že tímto přístupem mají možnost podpořit 

soběstačnost klientů.  

Někteří klienti potřebují dopomoc při stravování, proto jsem zúčastněné pozorování 

směřovala i k této situaci. Zaznamenala jsem postup „dopomoci“ částečně soběstačné 

klientce při konzumaci oběda. Pracovnice přímé péče často „nabrala“ sousto na lžíci, 

kterou klientce vtiskla do dlaně. Teprve poté byla klientka schopna konzumovat oběd 

sama. Bylo by pravděpodobně rychlejší, kdyby jí nakrmila sama, nicméně jí pomohla 

sousto připravit na lžíci a poté jí umožnila stolovat samostatně. Pro zachování autonomie 

klientů i jejich motivaci by měla být intenzita poskytované péče o něco menší, než je ve 

skutečnosti potřeba. I Pichaud a Thareau (1998) uvádí, že přílišná péče má tendenci spíše 

demotivovat a vede k zániku sebeobslužných návyků. Tímto způsobem tedy může personál 

zachovat klientům soběstačnost a oddálit tak pasivní přijímání péče, o což se v jídelnách na 

odděleních personál snaží.  

Nutriční terapeutka výše uvádí, že je možné si v domově zachovávat stravovací 

zvyklosti dle uvážení klienta. Někdo tedy používá při konzumaci příbor, jiný nikoliv, což 

je vnímáno jako běžná situace. 

Dle Domácího řádu domova není klientům povoleno odnášet z jídelen na pokoj 

žádné nádobí. I přesto jsem při zúčastněném pozorování v hlavní jídelně zaznamenala 

situaci, kdy se jedna z klientek zeptala obsluhující pracovnice kuchyně, zdali by bylo 

možné si odnést misku se salátem do pokoje, kde by si jej později snědla. Pracovnice jí bez 

zaváhání vyhověla a požádala jí, aby vrátila misku do jídelny později. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v některých okamžicích „stravovacího procesu“ 

dochází ke střetu hodnot personálu a směrnic instituce. Ve snaze o individualizaci, kterou 

ostatně požaduje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, respektive Standardy kvality 

sociálních služeb, se zaměstnanci dostávají do střetu s nařízeními instituce. Můžeme si 

proto položit otázku, jaký postup je správnější? Jít „naproti“ individualizaci a umožnit 
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klientům nakládat se svým jídlem (a tedy i inventářem) dle jejich potřeb a přání a možná je 

i potěšit rozhodnutím, které dává najevo jejich akceptaci? Anebo striktní dodržování 

pravidel platných pro všechny klienty domova bez možnosti vyjednávání?  

Klienti mají v domově možnost používat vlastní nádobí, se kterým do domova již 

přišli, nebo které si později opatřili. Personál domova klientům doporučuje, aby o své 

vlastní nádobí sami pečovali, neboť dle sdělení nutriční terapeutky hrozí i jeho ztráta 

během manipulace. 

 

„Příbory se myjí najednou v myčce a občas se nám i stane, že propadnou, a 

nemůžeme je vyndat. Proto je lepší, pokud klienti používající své vlastní příbory či hrnečky 

je mají buď jen na pokoji, nebo si je po obědě odnáší. Taky se tu střídají směny a nemusí 

pak vědět, komu to nádobí patří a někdy se ani nedohledá. Ten jejich hrnek se jim tady 

může i rozbít, tak je lepší, aby se o to sami starali. Tady fungujou spíš ty hrnky na kafe“ 

(úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

  

Pracovníci stravovacího provozu si tedy uvědomují možnou ztrátu či znehodnocení 

osobních potřeb klientů, proto i přesto, že mohou libovolně své nádobí používat, 

doporučují klientům kompromis v podobě vlastní péče o nádobí. Z rozhovorů 

s informátory vyplývá, že klienti vlastní nádobí používají zejména ve svém pokoji, kde jej 

také uchovávají.  

Ve své bakalářské práci jsem skrze provedené rozhovory narazila na významnou 

kategorii vlastního nádobí (Čuřínová, 2011). Do některých předmětů osobní povahy klienti 

vkládali symbolický význam a považovali je za nejniternější předměty, které v domově 

měli. Připomínali si skrze ně dřívější život, a byli díky nim spojeni se svou minulostí a 

vzpomínkami. Všechny tyto předměty jsou schopny vyvolávat silné emoce a vytvářet pocit 

domova.  

 

„Víte, já jsem si tak říkala, co si mám sebou vzít. Hodně jsem toho tady stejně 

babičkám rozdala. Mám tady jen pár věcí, které mám ráda. Obzvlášť tenhle hrnek, piju 

z něj čaj každej den“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Já mám tady nádobí všechno svoje. Já mám lžíce svoje, hrnečky svoje, já mám tady 

komplet všecko. Já si to tady meju, protože to jsou jenom lžíce, vidlička a nůž, že jo. 



79 
 

Tamhle mám hrnečky, mám koupenou šťávu svojí, cukr svůj, všecko“ (úryvek rozhovoru s 

informátorkou). 

 

Přestože existuje seznam věcí, které by si do domova pro seniory měli klienti sebou 

přinést, často se stává, že si sebou přináší věcí více, než upotřebí, proto se jich po nástupu 

do domova postupně zbavují (Čuřínová, 2011). Mytí svého vlastního nádobí spadá do 

kompetence klientů, kteří tuto činnost považují za běžnou. Mezi oblíbené nádobí patří 

například hrnky, misky, nože či příbory. Někteří klienti vlastní i větší hrnce, ve kterých si 

sami v kuchyňkách na oddělení vaří. Toto nádobí si také sami umývají a ukládají ve svém 

pokoji. Další nádobí, které tedy klienti používají, lze souhrnně nazvat jako „praktické“. 

Jedná se o inventář usnadňující manipulaci s jídlem, mezi který patří zejména ostrý nůž, 

příbor, struhadlo, prkénko, houbička na nádobí, mycí prostředek na nádobí, atd. 

 

4.4.7 Dietetická opatření a jejich dodržování  

 

V domově pro seniory se, dle manuálu HACCP, připravuje diabetická, základní, 

šetřící, diabetická-šetřící, mixovaná, geriatrická a individuální dieta. Rozhodnutí o dietě 

provádí lékař a pracovníci stravovacího provozu jsou povinni se jím řídit.  Nutriční 

terapeutka domova uvedla, že pracovníci stravovacího provozu jsou povinni klientům 

podávat dietní stravu a zároveň se mají snažit vytvořit prostředí podobné domovu. Pokud 

klient dietu odmítne, nikdo z personálu není oprávněn mu ji dále podávat.  

 

„Když mi podepíšou, že jsou srozumění s riziky, a co se jim může všechno stát, tak 

budou dostávat normální stravu, protože jsou tady doma a doma by jí taky nedodržovali“ 

(úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou domova). 

 

V praxi se tedy střetávají dvě zásadní otázky. Měl by klient respektovat doporučení 

lékaře, snažit se dietu dodržovat a možná si tak i prodloužit svůj život? Anebo by se měl 

řídit subjektivním pocitem spokojenosti, žít bez „stravovacího“ omezení a udržet si tak 

životní potěšení i za cenu možných zdravotních obtíží? Tyto otázky směřují přímo ke 

klientům, neboť záleží na volbě každého jednotlivce, jak k výše uvedené problematice 

přistoupí.  
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„Občas pošlou klienta s neslanou dietou, že má špatné hodnoty ledvin, jenže když mu 

dám tu neslanou dietu, tak přestane jíst úplně, protože mu to prostě nic neřekne anebo si 

bude chodit kupovat chlebíčky“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

 

„Ano, dieta vám prodlouží život, ale když jí budete držet celý život, a ne začít 

v sedmdesát letech. Většinou je pak klientům z té změny stravy akorát špatně a mají 

zažívací obtíže. Dieta vám neprodlouží život, když s tím začnete na stáří, kdy je to tělo už 

zhuntovaný“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou).  

 

Nutriční terapeutka tedy striktní pravidla některých dietetických opatření odmítá a 

upozorňuje na pravděpodobnost „obcházení“ dietetických opatření nespokojenými klienty. 

Rovněž upozorňuje na zažívací obtíže, na které jsou senioři náchylní při změně původní 

stravy výměnou za stravu dietní.   

Individualizovaný přístup ve stravování tedy zachází mnohem dál, než by se dalo 

předpokládat. Domov pro seniory je sice povinen klientovi doporučit a následně zajistit 

příslušnou dietu, přesto je možné toto doporučení neakceptovat. V tomto ohledu se totální 

instituce více a více zbavuje svého pohlcujícího vlivu a nechává klienta svobodně 

rozhodovat o svém životě. Haškovcová, (2010) si ovšem klade otázku, nakolik je správný 

postup, který umožňuje klientovi odmítnout podávanou dietu a ohrozit tak své zdraví?  

Prakticky jediným opatřením, kterým dokáže moderní medicína prodloužit život 

člověka i experimentálních zvířat, je kalorická restrikce, resp. až mírná malnutrice. Na 

experimentálních zvířatech bylo prokázáno, že u jedinců vychovaných v malnutrici 

dochází v pozdějším věku k preferenci mastných kyselin ve výživě myokardu a rozdíl 

v délce života činí sedm let (Plháková, 2007; Svačina, 2008). Považuji za důležité 

zdůraznit, že tento experiment vychovával zvířata v malnutrici, tedy nikoliv pouze na 

sklonku života a můžeme se domnívat, že i dieta může prodloužit lidský život zejména v 

případě, pokud bude dodržovaná dlouhodobě, nikoliv až v seniorském věku, což potvrzuje 

rovněž nutriční terapeutka. 

I přesto, že s dietetickými opatřeními jde ruku v ruce především zachování zdraví a 

prodloužení života, nikde se nehovoří o kvalitě, respektive subjektivní spokojenosti 

člověka s podávanou stravou k čemuž Svačina (2008) dodává, že při podávání pokrmů by 

mělo záležet především na spokojenosti člověka. K vlivu stravy na spokojenost člověka 

uvedla nutriční terapeutka následující informace: 
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„Většinou lékaři a většinou ti co bádají tak bádají sice to lidské tělo, ale nebádají tu 

lidskou duši a zrovna u toho jídla to musí. Ne nadarmo se říká, že láska prochází 

žaludkem, že tam je spíš důležitá ta duše, než to tělo“ (úryvek rozhovoru s nutriční 

terapeutkou).  

 

I přesto, že je nutriční terapeut odborníkem na výživu a k jeho pracovní náplni patří 

zejména konzultace vhodné stravy, tak kromě nutričního aspektu stravy reflektuje rovněž 

sociokulturní hledisko a vůbec spojitost mez těmito oblastmi, na čemž se shoduje 

s Trachtovou (2008) a Vitauxem (2007).  

Zde můžeme popsat i další úroveň nahlížení na problematiku dietetických opatření a 

to jsou hodnoty pracovníků ve stravovacím provozu, kteří vnímají nesoulad 

mezi nařízeními domova a jejich naplňováním. Problematiku dietetických opatření ovšem 

personál domova není schopen ovlivnit, neboť odmítnutí příslušné diety je založeno na 

základě písemného prohlášení klienta, čímž je zařízení zcela vyvázáno ze zodpovědnosti za 

jeho zdravotní stav. 

Pichaud a Thareau (1998) uvádí, že stravování v domově pro seniory se může stát 

příjemnou aktivitou, pokud jí personál věnuje náležitou pozornost. Nutriční terapeutka 

domova uvedla, že považuje za důležité, aby se senior cítil dobře po psychické stránce, a 

naopak nepovažuje za stěžejní, aby si ve stáří uchoval zdravý životní styl.  

Opět zde narážíme na subjektivní vnímání nařízení domova, zde povinnost podávat 

zdravou a vyváženou stravu, kterými jsou domovy pro seniory vázány a individualizaci, 

kterou vyzdvihuje zákon o sociálních službách. Je pochopitelné, že subjektivní pocit 

spokojenosti klientů nemusí pramenit z přijímání vyvážené stravy ale z rituálů, na které byl 

zvyklý v domácím prostředí. Znalost klienta a respektování stravovacích zvyklostí se zde 

opět objevuje mezi stěžejními prvky individualizace. 

Kofod (2008) uvádí, že i když je personál ve shodě, často je interpretace postupů 

odlišná. Tento rozkol tedy řadí vždy zaměstnance do dvou skupin a záleží na každém 

jednotlivci, jak danou problematiku interpretuje a k jakým krokům přistoupí. Otázkou 

zůstává, zdali kompetence zaměstnanců mohou některé prvky stravovacího procesu 

modifikovat.  

 

4.4.8 Setkání stravovací komise  
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Jednou z volnočasových aktivit sloužících k naplnění života klientů smysluplnou 

činností patří, dle Domácího řádu, setkání stravovací komise. Prostřednictvím stravovací 

komise, složené z řad klientů oprávněných jednat jménem všech klientů s vedením domova 

o všech podnětech, námětech, připomínkách, přáních a stížnostech, se mohou obyvatelé 

domova vyjadřovat k podávaným pokrmům. Členové komise mají tak možnost sdělit své 

připomínky k chodu zařízení a podávat návrhy ke zlepšení kvality života v domově. Na 

přání klientů se pravidelného setkávání členů stravovací komise jedenkrát měsíčně účastní 

i zástupci vedení domova. Členů stravovací komise je sedm až jedenáct (dle Domácího 

řádu domova). 

Žádný ze členů není oficiálně nominován a setkání se může zúčastnit jakýkoliv 

klient. Nutriční terapeutka uvedla, že „někdy se klient zúčastní jednorázově nebo se mu 

tam zalíbí a zůstane.“ Není tedy striktně předepsáno, že z každého oddělení se účastní 

jeden zástupce. Rovněž doplnila, že o tuto aktivitu klienti nemají příliš velký zájem, proto 

aktivizační pracovníci k účasti na setkání stravovací komise klienty „přemlouvají“. 

Nutriční terapeutka všechny členy stravovací komise zná, neboť za ní v průběhu měsíce 

dochází se závažnými připomínkami. Členství je založené na ústní dohodě mezi 

aktivizačním pracovníkem a klientem a jednotliví členové na setkání dochází pravidelně. 

Nutriční terapeutka popsala setkání stravovací komise následovně: „Klienti si berou 

jídelní lístky zpětně, co se uvařilo za ten měsíc a hodnotí to. Čtu jídlo po jídle a mám 

k tomu papíry, tam jsou připomínky, chutnalo, nechutnalo, málo slaný. Setkání se ukončuje 

tím, co se už dlouho nevařilo, a co by chtěli uvařit“ (úryvek rozhovoru s nutriční 

terapeutkou). 

V průběhu výzkumu jsem projevila zájem také se zúčastnit setkání stravovací 

komise, což jsem konzultovala s nutriční terapeutkou domova, která mi účast umožnila. 

V den jeho konání mě před zahájením setkání klientům představila. Usadila jsem se 

společně s klienty k velkému stolu ve tvaru I, vytvořenému ze čtyř čtvercových stolů. Po 

několika minutách dorazily další klientky a vzhledem k omezenému počtu míst u stolu 

jsem se přesunula na židli stranou od všech zúčastněných. Setkání se zúčastnila ředitelka 

domova, její asistentka, nutriční terapeutka, já v roli studenta a devět klientů domova
28

. 

Nutriční terapeutka zahájila setkání, představila mě a začala předčítat jednotlivé 

názvy pokrmů, které byly v průběhu uplynulého měsíce podávány. Klienti výčet vždy 

vyslechli a postupně pokrmy komentovali. Jak pozitivní, tak negativní komentáře klientů si 

                                                           
28

 „Setkání“ se z řad klientů domova zúčastnilo osm žen a jeden muž.  



83 
 

nutriční terapeutka zapisovala. Diskuse probíhala s patřičnou vážností a přítomní klienti se 

do diskuse průběžně zapojovali. Ke konci diskuze klienti jmenovali některé pokrmy, které 

by chtěli v následujících týdnech uvařit. Po necelé hodině poděkovala za účast, se všemi 

zúčastněnými se rozloučila a setkání ukončila.   

Do stravovací komise jsou voleni aktivní klienti, kteří se o problematiku stravování 

v domově pro seniory sami zajímají, nikoliv tedy primárně klienti konformní, u kterých se 

předpokládá, že „nebudou dělat problémy“. Všichni členové se navzájem znají. Sami 

členové stravovací komise se k činnosti stravovací vyjadřují následovně: 

 

„Jo vařej tady dobře, a co mi nechutná to nechám, ale hned jim to tam zase na 

schůzi řeknu.“ 

 

„Když je třeba nějaká stížnost, tak si to nenechávám pro sebe a hned to vyřeší. Na 

schůzi má Jana
29

 zápisník a hned jde po tom. Opravdu je dobrá, je to zlatíčko.“ 

 

Z výpovědí je zřejmé, že se členové stravovací komise na setkání připravují a že 

nejsou pouze pasivními účastníky, ale aktivními diskutujícími zajímajícími se o stravovací 

proces v domově. Při setkání občas dochází i k „ostřejší“ výměně názorů. 

 

„No já teda nevím, koho tam dávají do tý komise, vždyť oni jsou úplně mimo, vždyť 

tam skoro spí. Něco se říká, oni vůbec nedávají pozor. Já nechápu toho Nováka. Ty lidi si 

tady hodně myslí, že všecko dostanou zadarmo, a že je tady budou obskakovat“ (úryvek 

z rozhovoru s informátorkou). 

 

„Se všema se tam znám z komise, ale zrovna včera jsem se tam s jednou ženskou 

chytla a bylo to ošklivý. Je taková hubená, nemá zuby a pořád něco má. Zkrátka pořád. 

Jednou jsou brambory rozvařený, pak nedovařený, pak že jí zalili kafe, tak to nestihla 

vypít, takže to měla studený. A já jí říkám, že by bylo teda dobrý si ty zuby nechat udělat, 

když nemůže kousat“ (úryvek z rozhovoru s informátorkou).  

 

Členové stravovací komise rovněž pravidelně poskytují nutriční terapeutce a 

ředitelce domova zpětnou vazbu zahrnující hodnocení kvality podávaných pokrmů včetně 

                                                           
29

 Nutriční terapeutka domova. 
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jejich úpravy a servisu, díky čemuž má vedení možnost komplexně naplňovat principy 

poskytování sociálních služeb.  

Nutriční terapeutka uvedla, že při setkání stravovací komise mají klienti tendenci 

připomínkovat i pokrmy, které se nepodávaly. 

 „Někdy jsou už klienti popletení, tak si tam i vysvětlujeme, že si to jídlo spletli, že to 

se vůbec teď nepodávalo“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou).  

 

Jeden ze členů stravovací komise se například vyjádřil k podávanému pokrmu a 

diskutoval s nutriční terapeutkou následovně:  

 

„Myslím, že teď jste dělali poprvé samostatně ty bramboráky.“  

„To ne, bramboráky se takhle podávají už poněkolikáté, že se s nimi nepodává zelí 

ani uzené maso, ale samostatně.“  

„Jo, opravdu?“  

„Ano, to jste asi zapomněl. Já už to nedělám s tím uzeným a zelím, protože jste to 

chtěli samostatně.“ 

„Ano, ano samostatně. Tak to jo, to mají totiž lidi rádi“ (terénní poznámky ze dne  

9. 5. 2018). 

 

Ve výše uvedené diskuzi mezi klientem (členem stravovací komise) a nutriční 

terapeutkou se objevila také problematika klesající úrovně paměti, na kterou upozorňuje i 

nutriční terapeutka domova. I přesto je k těmto klientům, kteří jsou schopni se k dané 

problematice autonomně vyjadřovat, přistupováno s respektem a personálem jsou vnímáni 

jako plnohodnotní diskusní partneři a dokonce si dovolím tvrdit, že mezi oběma stranami 

panuje vzájemná důvěra, s čímž se ztotožňuje i Holmerová, Jurašková a Zikmundová 

(2007).  

 

4.5 Jídlo jako společenská událost  

 

Také Pichaud a Thareau (1998) konstatují, že jídlo je pro většinu starých lidí 

významnou událostí, se kterou se pojí určité rituály a zvyklosti. Nutriční terapeutka sdělila, 

že klienti se rádi ke společnému stolu upravují a že akt stolování považují za důležitou 

společenskou událost, jako setkání s přáteli u stolu, o čemž jsem se rovněž přesvědčila. 

Většina klientů je v jídelně ustrojena v „lepším“ oblečení. Jedna z pracovnic přímé péče na 
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oddělení uvedla, že když se klient k jídlu připraví a hezky ustrojí, udržuje tím kontakt 

s ostatními klienty, ale také si déle zachovává svou soběstačnost, na čemž se shoduje 

s tvrzením Veřejného ochránce práv (2013). 

Jako společný rys ústavů Matoušek (1995) uvádí nutnost ihned po jídle vrátit nádobí 

a z jídelny odejít. Závěry zúčastněného pozorování ukazují, že po skončení konzumace 

pokrmu nemusí klienti z jídelny odejít. Situace je dokonce přesně opačná, neboť klienti 

zůstávají po obědě v jídelně, kde si povídají, což znamená, že jídelna plní i funkci 

společenské místnosti sloužící ke společnému setkávání klientů. V tomto zařízení tedy není 

po klientech vyžadováno, aby stravovací prostory využívali pouze ke konzumaci pokrmů, 

ke které jsou primárně určeny, což je situace naprosto odlišná od režimu panujícím 

v ústavních zařízeních v období socialismu. I v prostorách určených ke stravování tedy lze 

postřehnout výrazný odklon od paternalistického pojetí sociální péče, o kterém se zmiňuje 

i Štegmannová a Havrdová (2010).  

Ze společného setkávání v těchto prostorách jsou tedy vyčleněni klienti stravující se 

na pokoji. Otázkou zůstává, jakým způsobem si zprostředkovávají kontakt s okolím? Mají 

zájem účastnit se společenského dění v domově? Anebo jim vyhovuje právě možnost žít 

podle svých zvyklostí a svůj denní režim včetně interakcí s ostatními osobami v domově si 

řídit dle aktuální potřeby včetně stravování na pokoji?  

Hlavní jídelnu tedy lze považovat za centrální stravovací a společenský prostor, kde 

se klienti sdružují, a je patrné, že některé prostory, primárně určené ke stravování, klienti 

téměř nevyužívají. 

 

4.5.1 Konverzace při společném stolování 

 

Při zúčastněném pozorování jsem postřehla, že během konzumace pokrmů vládne u 

společné tabule ticho, což v závěrech svého výzkum potvrzuje i Valentová (2010). 

Konverzace mezi strávníky započne až poté, co pokrm zkonzumují. Proto jsem se snažila 

skrze provedené rozhovory zjistit důvod, proč tomu tak je. Některé z výpovědí klientů 

zněly následovně: 

 

„Heleďte já někdy nevím, co bych povídala, vždyť se s nima vidím celej den. Někdy 

neříkám nic a ani mě to nevadí“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 
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„Ale my si normálně povídáme. Říkáme si, jestli nám chutná nebo nechutná a co 

budeme dělat po jídle“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

Pichaud a Thareau (1998) dále uvádí, že ticho může zavládnout i při stravování 

v rodinném kruhu. Někdy chybí chuť či třeba konverzační téma. Zpětně jsem si uvědomila 

také okamžiky zúčastněného pozorování. Sledování seniorů při konzumaci pokrmů 

vypadalo jako sekvenční fotografie. Každý pohyb ruky, každé sousto směřující k ústům 

bylo vykonáváno velmi pomalu. Pro seniory se běžné pohyby při jídle stávají obtížnější „a 

jestliže člověk nechce vypadat příliš neohrabaně, musí se na jídlo více soustředit“ 

(Pichaud, Thareau, 1998: 105). Skloubení konverzace a konzumace jídla se proto 

v některých případech může pro seniory stát velmi obtížné. 

„Jsou zvyklí, že u jídla se nemluví, jak se vždycky říkávalo. Oni si povídají, ale až po 

jídle“ (úryvek rozhovoru s pracovnicí přímé péče). Toto klišé, které je předáváno 

z generace na generaci postrádá ve společnosti své opodstatnění. Etiketa společného 

stolování dokonce uvádí, že konverzace je tím nejdůležitějším důvodem, proč stolujeme 

s ostatními lidmi (Špaček, 2017). 

Nutriční terapeutka uvedla, že ticho při konzumaci pokrmů považuje za jeden ze 

společných rysů stravovacího procesu a doplnila, že se klienti musí více při jídle soustředit. 

  

„Kolikrát se jim špatně jí, někdy mají i třes, takže když jí, tak už nic dalšího 

nezvládají a až když se nají, tak si spolu teprve povídají a někdy v jídelně i dlouho po 

obědě zůstávají a povídají si“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

 

Společné stolování, při kterém tedy přirozeně probíhá i konverzace se ve stáří 

určitým způsobem proměňuje. Prvek konverzace nemizí, ale výrazně se posouvá z průběhu 

konzumace až za její ukončení vlivem zdravotního stavu spjatého se stářím. Může se 

jednat o omezení hybnosti, bolest či nevyhovující zubní náhradu. Při manipulaci 

s inventářem, v průběhu servírování pokrmů a také při jejich konzumaci se stravovací 

prostor stává hlučnější. Kvůli zhoršujícímu se sluchovému vnímání se rozhovor s druhým 

člověkem v jídelně rovněž může stát složitějším. 

  

4.5.2 Vánoce a Velikonoce  
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Pracovníci stravovacího provozu na Štědrý den klientům zajišťují tradiční pokrmy, 

k čemuž Plháková (2007) dodává, že pracovníci mnoha zdravotnických zařízení a 

charitativních institucí se snaží svým klientům a pacientům v období svátků vánočních 

zajistit tradiční pokrmy, na které byli zvyklí před nástupem do zařízení.  

Členové stravovacího provozu se domnívají, že připravování tradičních pokrmů v 

zařízení slouží k navození pocitu domácího prostředí. Tradice spjaté s vánočními svátky 

nejsou pouze výsadou Štědrého dne, ale také adventního období. Klienti mají možnost 

zapojit se například do pečení vánočního cukroví v kuchyňkách jednotlivých oddělení. Na 

Štědrý den jsou klientům podávány následující pokrmy: k snídani vánočka s mandlemi a 

rozinkami, k obědu polévka kulajda s pečivem a k večeři rybí polévka, kapr nebo řízek, 

jehož tepelnou úpravu smažením či „přírodně“ si mohou klienti zvolit, a bramborový salát. 

Aby byl stůl bohatší, dostávají ještě mandarinku, cukroví a pivo.  

Nutriční terapeutka rovněž uvedla, že v hlavní jídelně i na jednotlivých odděleních je 

každoročně připravována slavnostní štědrovečerní tabule, na jejíž výzdobě se mohou 

klienti podílet. 

 

„Ono je tady v tu dobu málo klientů, asi dvacet a většinu z nich si bere rodina na 

Vánoce domů, takže my tady uděláme tabuli, jsou ubrusy, nazdobí se to. Dostávají cukroví 

a na Silvestra mají šampus, takový ten malý. Ono někdy jsou peníze, někdy míň“ (úryvek 

rozhovoru s nutriční terapeutkou).  

 

Z výše uvedených rozhovorů je také patrné, že rodinní příslušníci vnímají vánoční 

svátky jako okamžiky, při kterých by mělo být jídlo organizováno formou „společného 

stolu“, to znamená okamžikem, kdy má rodina možnost u stolu sdílet společné okamžiky 

potvrzující sounáležitost. Rovněž tímto gestem rodinní příslušníci přerušují každodenní 

rutinu, které je jejich blízký v instituci vystaven. Klienti tráví se svou rodinou ve většině 

případů pouze vánoční svátky a Silvestra již v domově pro seniory. Symbolické vnímání 

jídla a rituálů je součástí osobnosti člověka i celé kultury. Vzniká v průběhu života a je 

pravděpodobné, že ve stáří přetrvává.  

 

Rovněž Velikonoce jsou v domově pro seniory spjaty se servírováním tradičních 

pokrmů.  

„Teď budou Velikonoce, tak tam je klasický kuře s nádivkou a brambor. Nebarví se 

tedy vejce, ono jim po tom bylo špatně, když dostávali dvě vajíčka na tvrdo, takže tam mají 
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studenou večeři. Dostávají čokoládového zajíčka, čokoládový perník, jako přilepšení. Ráno 

mají mazanec“ (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou).  

 

4.5.3 „Hledání“ samoty 

 

V domově pro seniory nastávají rovněž situace, kdy se klient začne stahovat ze 

společenského života. Vyhledává samotu a přestává projevovat zájem stravovat se 

v jídelně. Proto je třeba sledovat důvody, které klienty k takovému počínání vedou. 

V těchto případech se pracovníci přímé péče snaží klienta aktivizovat a znovu jej zapojit 

do každodenních aktivit, které do té doby vykonával, o čemž svědčí také útržek rozhovoru:  

 

„Víte, já jsem byla nemocná, mně se nic nechtělo. Oni (personál) mi řekli, že mám 

chodit jíst znovu do jídelny, no tak nevím, tak tam teda chodím“ (útržek rozhovoru 

s informátorkou). 

 

Pokud klient nejeví zájem o kontakt s ostatními a nejsou shledány obtíže 

pohybového aparátu, neměl by takový stav zůstat personálem nepovšimnut. Klientovi by 

měla být doporučena odborná psychologická či psychiatrická konzultace, neboť 

vyhledávání samoty může skrývat počínající závažnou poruchu psychiky či jiné 

onemocnění. Veřejný ochránce práv (2013) doplňuje, že důvodem odmítnutí společného 

stravování může být i strach z neznámého prostředí, ale také úzkost či deprese. 

Pichaud a Thareau (1998) i Veřejný ochránce práv (2013) uvádí, že pokud klient 

dochází do jídelny, nutí ho to, aby se upravil a společným stolováním tak udržoval kontakt 

s ostatními. Veřejný ochránce práv (2013) dále uvádí, že stolování v jídelně pomáhá 

zachovat klientům jejich soběstačnost, zlepšit kvalitu života a vytvořit náplň dne.  

 

4.6 Participace klientů na přípravě stravy 

 

4.6.1 Příprava vlastní stravy v kuchyňce 

 

Jednou ze služeb, která je klientům v domově pro seniory poskytována, spočívá v 

zajištění celodenního stravování. Jedna z výzkumných otázek, kterou jsem si před 

zahájením výzkumu kladla, zněla, zdali klienti domova pro seniory participují na přípravě 

pokrmů, nebo si stravu obstarávají jiným způsobem. Snažila jsem se tedy zjistit, zdali se 
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v domově nacházejí místa k individuální přípravě stravy či nikoliv. Považuji za důležité 

vyzdvihnout, že kuchyňky na oddělení jsou určeny k vlastnímu vaření ve smyslu 

individuální přípravy pokrmu jednotlivcem pro jeho vlastní spotřebu.  

Holmerová, Jurašková a Zikmundová (2007) i Synek a Carboch (2014) uvádí, že by 

klienti měli mít možnost podílet se na aktivitách spojených s přípravou i příjmem pokrmů, 

neboť tyto činnosti vedou k zachování jejich soběstačnosti. Pracovníci přímé péče i 

nutriční terapeutka uvedla, že v současné době si žádný z klientů domova celodenní stravu 

v kuchyňce nepřipravuje, a že tyto prostory slouží zejména k přípravě teplých nápojů.  

 

4.6.2 Potřeba kontaktu 

 

Jedna z pracovnic přímé péče uvedla, že kuchyňky slouží zejména k přípravě teplých 

nápojů, kávy a čaje. Teplé nápoje si klienti připravují i sami, ale častěji je připravují 

pracovníci přímé péče, kteří je klientům do pokojů roznáší. Rovněž poznamenala, že jí 

„připadá“, že si klienti chtějí spíš jen popovídat. Pichaud a Thareau (1998) uvádí, že právě 

žádost, v tomto případě příprava kávy a její servis, může vyjadřovat hlubší potřebu a to 

potřebu kontaktu. Záleží tedy na personálu, na jaké úrovni je schopen a ochoten tuto 

potřebu či spíše přání naplnit. Záleží tedy na hodnotovém zaměření pracovníka v přímé 

péči, zdali klientovi kávu připraví a přinese do pokoje, kde s ním pár chvil pohovoří a tím 

saturuje jeho nevyřčené přání. Za významný krok k individualizaci považuji i skutečnost, 

že si personál uvědomuje tyto „skryté“ a nevyřčené potřeby klientů. 

V průběhu výzkumu, jenž byl součástí mé bakalářské práce, jsem se s potřebou 

kontaktu při podávání kávy rovněž setkala (Čuřínová, 2011). Klienti podávání odpolední 

kávy v jejich pokoji konceptualizovali jako významnou a příjemnou událost. Potřeba 

kontaktu nemusí být spjata pouze s fenoménem podávání kávy, ale i jiných činností. 

V průběhu oběda v jídelně na oddělení například jedna z klientek požádala pracovnici 

přímé péče, aby u jejího stolu otřela prach ze židle. Pracovnice přímé péče židli utřela a 

začala si s klientkou povídat. Domnívám se, že požadavek „utření prachu“ byl pouze 

záminkou k vzájemnému kontaktu, o kterém se zmiňuje i Pichaud a Thareau (1998).  

 

4.6.3 Participace na přípravě pokrmů v hlavní jídelně 

 

Snažila jsem se také zjistit, do jaké míry mají klienti možnost participovat na 

přípravě stravy v hlavní jídelně, kde je koncentrováno nejvíce soběstačných klientů, a kde 
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se připravují pokrmy jak pro klienty domova tak jeho personál. Proto jsem se snažila 

zjistit, zdali se klienti podílejí například na prostírání stolů či na samotné přípravě pokrmů. 

Nutriční terapeutka uvedla, že kvůli přísným hygienickým opatřením uvedeným v manuálu 

HACCP není v současné době možné zajistit, aby se klienti na přípravě stravy v kuchyni 

hlavní jídelny podíleli.
30

 Nutriční terapeutka uvedla, že vaření je klientům umožněno 

v rámci aktivizačních programů v kuchyňkách jednotlivých oddělení
31

. 

Pracovníci stravovacího provozu musí být držiteli Průkazu pracovníka 

v potravinářství a vzhledem k tomu, že výroba pokrmů patří mezi činnosti 

epidemiologicky závažné, je třeba, aby při této činnosti znali a uplatňovali veškeré 

požadavky správné výrobní a hygienické praxe. Cílem provozovatele je zajistit výrobu 

jakostních a zdravotně nezávadných pokrmů a dle Domácího řádu domova je tedy 

nezbytná znalost platné hygienické a potravinářské legislativy, která se váže k provozování 

stravovacích služeb. 

Domovy pro seniory jsou tedy v současné době zavázány k dodržování hygienických 

a stravovacích norem jako v provozu veřejného stravování, což jak uvádí i Kořínková 

(2008) vylučuje zapojení klientů do různých sebeobslužných aktivit, které jsou běžné v 

domácím prostředí a podle zákona o sociálních službách dokonce vhodné a žádoucí. Tato 

skutečnost tedy prohlubuje závislost klienta na službě a vede k víceméně pasivnímu 

příjímání poskytované péče. Murphy (2001) dokonce tvrdí, že senioři jsou pasivní příjemci 

péče i a čekají, až k nim svět přijde.
32

  

Personál hlavní jídelny tedy stojí před situací, zdali porušovat „provozní“ předpisy 

ve prospěch nařízení zákona o sociálních službách nebo naopak. Další otázka zní: Pokud 

by klienti projevili zájem participovat na přípravě stravy i pro ostatní klienty, byli by 

schopni překonat překážky kladené směrnicemi? Jak by pracovníci stravovacího provozu 

vnímali přítomnost seniorů na pracovišti? Bylo by možné participující klienty považovat 

za další plnohodnotné pracovníky? A byla by jejich participace tak významná, že by měli 

být i finančně ohodnoceni a vnímáni jako „úspora“ kvalifikovaného personálu? 

                                                           
30

 V období realizace výzkumu tedy není klientům umožněna participace na přípravě pokrmů jakéhokoliv 

rozsahu, z důvodu dodržování směrnic spjatých se stravováním. 

31
 V kuchyňkách je klientům umožněno například společné pečení buchet či příprava a pečení vánočního 

cukroví, které zde každoročně probíhá. 

32
 Ve smyslu očekávání pravidelných návštěv příbuzných či neočekávaného telefonátu. 



91 
 

Výše uvedené otázky jsou hypotetického charakteru, ale přesto je důležité se nad 

nimi pozastavit, neboť právě u fenoménu participace klientů na přípravě stravy si lze 

povšimnout rozporu mezi směrnicemi zařízení a zákonem o sociálních službách.    

 

4.6.4 Příprava pokrmů v pokoji 

 

Posledním místem, kde si klienti mohou stravu připravit, se stává jejich pokoj. 

V pokoji dle Domácího řádu není povoleno používat žádný kuchyňský spotřebič, proto je 

příprava stravy omezena na používání „mechanických“ kuchyňských pomůcek. V pokoji 

tedy není možné si stravu uvařit, ale spíše upravit pokrmy krájením, mícháním či 

dochucením.  

 

4.7 Kategorie limitující individuální přístup ke klientům 

 

4.7.1 Nedostatek kvalifikovaného personálu a finanční rozpočet 

 

Personál domova i jeho klienti v rozhovorech upozorňovali na nedostatek finančních 

prostředků, kvůli kterému není možné personálně obsadit některé pracovní pozice.  

 

Tak teď máme to, co máme, no. Kuchařky jsou se základním vzděláním. Já proti 

lidem, co nemají školu, nic nemám, ale na té práci je to znát. Já, když kolikrát vidím, koho 

přijímáme, to je hrůza. Neudělají nic sami od sebe“ (úryvek rozhovoru s nutriční 

terapeutkou). 

 

„No a hlavně těch pracovníků v přímé péči je na odděleních hrozně málo. Já se 

divím, že to stíhají. Nejenom, že se musí o ty lidi postarat, dát jim jídlo, musí jim tam 

uklidit, ale taky musí psát nesmyslný množství papírů. To by chtělo, aby jich tam bylo víc“ 

(úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

 

Nutriční terapeutka v jednom z rozhovorů formulovala nejen nezdary s výběrem 

kvalifikovaného personálu do stravovacího provozu, ale také nedostatek pracovníků 

v přímé péči. Příčinu spatřuje v nedostatku finančních prostředků a v nízké profesní 

kvalifikovanosti uchazečů. Rovněž upozorňuje na „administrativní“ součásti Standardů 

kvality sociálních služeb, se kterými se personál bez kvalifikace musí vypořádat.  
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Rovněž Klevetová (2017) naráží na problém nedostatku kapacit v sociálních 

zařízeních včetně nedostatečného počtu pracovníků v přímé obslužné péči a vysvětluje, že 

stále ještě nejsou ve společnosti adekvátně finančně ohodnoceni ti, kteří jsou schopni se 

lidsky postarat o seniory. Pechušková (2016), na základě výsledků svého výzkumu, 

upozorňuje na kategorie limitující domovy pro seniory. Zařazuje mezi ně rovněž 

nedostatek finančních prostředků i personálu a navíc celkovou kapacitu zařízení. 

K obdobným závěrům dospěli ve svém výzkumu i Synek a Carboch (2014).  

Nutriční terapeutka domova popisuje situaci při výběrovém řízení na pozici kuchař a 

vysokou fluktuaci zaměstnanců ve stravovacím provozu. I přes obtíže s náborem personálu 

bylo nezbytné do stravovacího provozu přijmout zaměstnance bez patřičné profesní 

kvalifikace a vzdělání, k čemuž se nutriční terapeutka vyjádřila následovně: 

 

„Jen kuchaře jsme sháněli tři roky. Nikdo ho zkrátka nezaplatí, tak půjde jinam. 

Nikdo tady moc dlouho nevydrží. (úryvek rozhovoru s nutriční terapeutkou). 

 

Klienti vnímají jak nedostatek personálu, tak i finančních prostředků, což  v 

rozhovorech rovněž uvedli:  

 

„Dřív tady byla taková hodná paní kuchařka, ta uměla vařit, to bylo bezvadný. Jenže 

odešla do důchodu a nemohli dlouho nikoho sehnat. Pak to bylo dost dlouho hrozný. Ale 

teď se to zase trochu zvedlo“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Ono je to taky těžký, protože chybějí lidi, víte? Ti noví, ten personál má hodně lidí 

na starost ve službě, teď má určitý časový limit, kdy to uklidí, kdy dává jídlo a personál 

chybí“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Voni si ty babičky tady neuvědomujou, že to všechno teďko stojí velký peníze a vona 

má určitý peníze, a musí s tím vyjít, aby to jídlo bylo dobrý. A když mají dát korunu na 

něco, tak nedají“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

4.7.2 Režimy spěchu 

 

Dále je nutné podotknout, že v tomto zařízení nevnímám režimy spěchu, tak jak je 

popisují Bolechová (2010); Čuřínová (2011); Synek, Carboch (2014) a Veřejný ochránce 
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práv (2013). I přesto, že je harmonogram výdeje pokrmů časově ohraničen, samotná 

konzumace pokrmů může probíhat i hodinu a půl, viz kapitola Harmonogram vydávání 

pokrmů. Dalším důvodem absence spěchu může být i skutečnost, že klienti jsou v době 

oběda „rozmístěni“ nejen v hlavní jídelně, ale také v jídelnách na odděleních, pokojích či 

zcela mimo budovu, a proto nejsou v žádném z míst, kde se pravidelně jídlo vydává 

„kumulováni“. Rovněž jsem v domově pro seniory neshledala žádné další prvky, které by 

v klientech při konzumaci pokrmů vyvolávaly nepohodu. 

  

4.7.3 Infantilizování při podávání pokrmů a další druhy maligní komunikace 

 

V průběhu zúčastněného pozorování jsem zaznamenala jeden z druhů maligní 

komunikace s klienty, kterou je infantilizování. Infantilizaci Rohanová (2011) definuje 

jako druh chování, kdy se k dospělému člověku pečující osoby chovají jako k malému 

dítěti. V komunikaci používají žvatlání či zdrobněliny, nebo ve snaze pomoci dělají 

všechny úkony za klienta, a tím výrazně omezují jeho autonomii a snižují jeho status 

dospělé osoby. Veřejný ochránce práv (2015) uvádí, že i kdyby mělo být infantilizování 

myšleno v „dobrém“, přesto by k němu nemělo docházet. Existují ovšem i výjimky, kdy 

užívat zdrobnělin lze. Jedná se o případy, kdy klient o takový způsob komunikace projeví 

zájem. 

Rohanová (2011) uvádí, že čím je člověk závislejší na péči druhé osoby, stává se 

zranitelnějším a maligní vzorce v komunikaci se u těchto osob vyskytují častěji. 

Komunikačních chyb se někdy mohou pečující osoby dopouštět i úmyslně, ale častěji však 

k těmto chybám dochází neúmyslně buď v důsledku profesní slepoty, syndromu vyhoření, 

přetížení pracovníků a dalších. V neúmyslných případech tedy pečující osoby neuvažují o 

destruktivním dopadu svého jednání na klienta.  

O infantilizaci při komunikaci se seniory se zmiňuje například Bolechová (2010); 

Čuřínová (2011); Rohanová (2011); Sládek (2010); Synek, Carboch (2014) a Veřejný 

ochránce práv (2013) v komunikaci se seniory jí lze považovat za aktuální téma.   

S tímto fenoménem jsem se na úrovni používání zdrobnělin a nevhodných výrazů 

setkala při podávání stravy klientům stravujícím se ve svém pokoji. Tento způsob 

komunikace jsem nezaznamenala při podávání stravy klientům soběstačným, kteří si 

zvolili stravovat se ve svém pokoji z vlastní vůle, ale ani při podávání stravy klientům 

v jídelnách domova. Jednalo se výhradně o případy klientů se sníženou soběstačností, kteří 

jsou odkázáni na pomoc druhé osoby, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje samostatné 
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stravování a potřebují dopomoc s jídlem či nakrmit. Infantilizování probíhalo nejen při 

podávání stravy, ale také při převlékání špinavého prádla či otírání úst a nabývalo podoby 

používání zdrobnělin křestních jmen klientů i jiných výrazů. Pro představu uvádím několik 

příkladů z terénních poznámek: 

 

„No, my teda vypadáme, kočičko, co? No jogurt celý na dece. Aničko, jak je toto 

možné?“ (smích) 

„Maruško, polévka. Je dobrá, tak papejte, dobrou chuť.“ 

„Nesu vám ještě salátek, Janičko.“ 

„A Marušce taky ještě salátek“ (terénní poznámky ze dne 4. 5. 2018). 

 

 „Miláčku a už jsi byla u pana Nováka s polívkou? Ne? Tak já tam dojdu.“ 

„Zlatíčko, prosím tě, vezmi tyhle misky sebou. Děkuju moc.“  

„Kočičko, to nedělej, já už jsem to tady přinesla“ (terénní poznámky ze dne 4. 5. 

2018). 

 

„To je namletý maso kočičko, co je? Musíme papat maso.“  

„To je zdravý, víte? 

„A jako zelenina se nejí, nebo co?“ (terénní poznámky ze dne 9. 5. 2018). 

 

Zároveň jsem postřehla, že pracovnice přímé péče zdrobnělinami neoslovovaly 

pouze klienty, které bylo potřeba „obsloužit“, ale také samy sebe navzájem, o čemž hovoří 

i Bolechová (2010).  

K infantilizaci docházelo pouze u klientů se sníženou soběstačností a nutně potřebou 

častějšího kontaktu, proto se domnívám, že důvodem infantilizujícího přístupu může být 

určitý způsob vyjádření náklonnosti jako komunikačního standardu pramenícího 

z osobnostního nastavení některých zaměstnanců. 

Na jiném oddělení jsem se rovněž setkala s infantilizujícím přístupem pracovníků 

přímé péče, ale i dalším vědomým jednáním nerespektujícím důstojnost klientů například 

ignorováním, které Rohanová (2011) popisuje jako situaci, kdy se například mluví o 

klientovi v jeho přítomnosti ve třetí osobě, s čímž jsem se rovněž setkala. Jedna z 

pracovnic přímé péče se mnou hovořila o klientce v její přítomnosti následovně: „Tady už 

je to stejně jedno, tady nic nevysvětlujte, ona to stejně nevnímá.“ Tón hlasu, přezíravost a 

sarkastické poznámky celou situaci dokreslovaly. Při jedné z návštěv, když jsem na chodbě 
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jednoho z oddělení čekala na vydávání oběda, se dokonce pracovnice přímé péče včetně 

zdravotní sestry zavřely v kanceláři a „nadávaly“ na klienty, což bylo zřetelně slyšet až na 

chodbu. 

Ráda bych zde předložila vlastní reflexi této situace. Na základě zúčastněného 

pozorování na všech odděleních domova mám možnost srovnání komunikace pracovníků 

přímé péče s klienty. 

 Používání zdrobnělin křestních jmen klientů či používání jiných oslovení na jednom 

z oddělení (například „kočičko“ či „holčičko“) i přesto, že je považováno za nedůstojné, 

tak jsem tento způsob komunikace v kontextu celé situace nevnímala tak negativně, jak je 

popisován odborníky. Zpočátku pozorování jsem si tohoto fenoménu vlastně ani nevšimla, 

neboť mě spíše zaujalo, že se pracovnice přímé péče ke klientkám chovaly velice vřele. 

Jejich chování v prvotních okamžicích mou pozornost od problematiky infantilizování 

odpoutalo. Zajímal mě proto názor klientek, kterých se infantilizování přímo týkalo. 

Jednání personálu klientky konceptualizovaly jako „normální“ a pracovnice přímé péče 

označovaly za „moc hodné“.  

Dovolím si tedy shrnout obě výše popsané situace. V prvním případě, kdy se 

pracovníci přímé péče dopouštěli nevhodného způsobu komunikace s klienty, ale chovali 

se k nim v kontextu celkového přístupu vlídně, jsem tento prohřešek v profesionálním 

přístupu pečujících osob vnitřně vnímala jako „akceptovatelný“, i přesto, že je 

infantilizování považováno za nevhodný způsob komunikace na jakékoliv úrovni, což 

uvádí i Veřejný ochránce práv (2015). 

V druhém případě docházelo rovněž k infantilizování a také k dalším nevhodným 

komunikačním vzorcům snižujícím důstojnost klientů.  

 

4.8 Odkud klient „přichází“ 

 

Sokol (2007) popsal domov jako prostředí, kde se lidé chovají tak, jak jsme sami 

zvyklí, čehož se snaží v mnou zvoleném domově pro seniory docílit. Pracovníci 

stravovacího provozu domova se tedy snaží tento standard udržet, což dokládá následující 

tvrzení:  

 

„Mají se tu cítit jako doma a rádi vzpomínají na to, co jedli a co vařili. Když s nimi 

mluvím, tak je to o tom, co měli rádi a ne o tom, co jím já, nebo personál“ (úryvek 

rozhovoru s nutriční terapeutkou). 
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„Když člověk přijde z domova a celý život byl na mase a bramborech, že mu to 

vyhovovalo, tak ten tady je nespokojenej. Třeba Segedín si vařil jinak, než ten který ležel 

v nemocnici třeba půl roku a teď už neví a je rád za to, co má“ (úryvek rozhovoru s 

nutriční terapeutkou). 

 

„Kdo přijde z LDN
33

 nebo nemocnice, tak je tady spokojený a chutná mu. Tam se 

vaří kolem tisícovky jídel a nikdy to nemůže být tak jako doma nebo tak dochucený. My 

tady vaříme sice něco kolem tří set obědů, ale je to pořád míň a jsou víc podobný domácí 

stravě. Ale to víte, kdo přijde z domova, tak je to pro něj těžké“ (úryvek rozhovoru s 

nutriční terapeutkou). 

 

Za důležitý aspekt hodnocení podávaných pokrmů tedy lze považovat místo, odkud a 

s jakými stravovacími preferencemi klient do domova pro seniory přichází. Pravidelně 

klienti přichází z nemocnice, domova či z léčebny pro dlouhodobě nemocn, přičemž 

ztracená soběstačnost jim neumožňuje další pobyt v domácím prostředí. Opět zde hrají 

významnou roli zvyklosti i stravovací návyky klientů. Čím více je pokrmů v zařízení 

připravováno, tím se snižuje kvalita pokrmů a nutně i vnímání prostředí jako domácího. 

Klienti přicházející z domácího prostředí si na stravování v instituci mnohdy hůře zvykají. 

Je pro ně obtížné adaptovat se na odlišnou skladbu stravy i způsob jejího podávání. Klienti 

přicházející do domova pro seniory z léčebny dlouhodobě nemocných, kde přivykli 

„nemocniční“ stravě, jsou ve svém vnímání shovívavější a stravu zde hodnotí kladně. 

Vnímání kvality a celkové spokojenosti s podávanými pokrmy je subjektivní. Každý 

jednotlivý strávník vnímá jak podávání pokrmů, tak úpravu i jejich kvalitu jinak. Rovněž 

mě tedy zajímal názor klientů, jak stravování v domově pro seniory vnímají a zdali jej lze 

přirovnat ke způsobu stravování, na který byli zvyklí před nástupem do zařízení.  

 

„Ale je to jiný, než to máte doma, než si to upečete doma. Doma si na to dáte čas, 

tady je asi 260 lidí a plus pro personál, takže tady toho je hodně. Doma si strčíte kachýnku 

do trouby a dáváte si na ní pozor, až jí máte krásně udělanou, že jo, tady jich dělají 

spousta“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

                                                           
33

 Léčebna pro dlouhodobě nemocné.  
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„Tady jsou třeba studený večeře, to mi vyhovuje. Nejradši bych byla, kdyby to bylo 

tak pořád“ (úryvek rozhovoru s informátorkou). 

 

„Já jsem spokojená, je to tady jako doma. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. 

A každýmu se nestrefíte do chutě, to se nedá nic dělat“ (úryvek rozhovoru 

s informátorkou). 

 

„Tak to víte, není to tu jako doma, ale je tu hodně aktivit, takže když chcete, můžete 

chodit. Jídlo je tady dobrý, to nemůžu říct, že by nebylo, to ne“ (úryvek rozhovoru 

s informátorkou). 

 

„Jako doma to tu určitě není, to teda ne. Člověk si to doma udělá po svým, má rád 

něco jinýho. Já si třeba někdy vůbec nevařila, nesním toho tolik“ (úryvek rozhovoru 

s informátorkou). 

 

I přesto, že jsou klienti s podávanou stravou v domově spokojeni, oproti domácímu 

prostředí a svým zvyklostem vnímají rozdíl. Jak již bylo uvedeno výše, stravování lze 

považovat za individuální proces s celou řadou specifických preferencí, se kterými senioři 

do domova pro seniory přichází. Klienti upozorňují rovněž na velké množství 

připravovaných pokrmů, kvůli kterému nemůže být podávaná strava tak dochucená a 

zároveň jsou někteří z nich tolerantní v hodnocení případných nezdarů při přípravě pokrmů 

v kuchyni. 

 

4.9 Domov pro seniory a totální instituce  

 

S přechodem do instituce se způsob života klienta zásadně mění. Senior je často 

vytržen ze známého prostředí a jeho vztah s rodinnými příslušníci a často i přáteli bývá 

omezen. Dochází rovněž ke ztrátě mnoha známých předmětů i každodenních rituálů. 

Dle Goffmanova pojetí (1961) lze domov pro seniory zařadit do jedné z kategorií 

totální instituce, neboť je primárně určena nesoběstačným seniorům. I přesto, že klienti 

vstupují do domova pro seniory většinou na základě dobrovolného rozhodnutí, musí 

dodržovat předem stanovená pravidla instituce. Mezi základní uspořádání společnosti patří 

pohyb a spánek na různých místech, trávení volného času s různými lidmi a bez předem 

připraveného rozvrhu.  
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Každodenní režim v tomto zařízení probíhá opačně, neboť aktivity probíhají na 

stejném místě pod dohledem úřední autority a za účasti stále stejných osob, na které je 

nahlíženo stejně. Činnosti na sebe navazují a jsou plánovány s předstihem.  

V domově pro seniory se objevují specifické rysy totální instituce, o kterých jsem se 

sama přesvědčila jak při zúčastněném pozorování tak při provádění rozhovorů. 

Mezi základní práva klienta domova pro seniory, ve kterém jsem realizovala 

výzkum, patří uzavřít se zařízením Smlouvu v rozsahu vlastních potřeb a možností domova 

pro seniory, navrhnout změnu Smlouvy, respektive změnu rozsahu využívání služeb 

kdykoliv v průběhu pobytu. Klient i domov pro seniory reprezentovaný vedením a dalším 

personálem jsou vázáni povinnostmi uvedenými ve Smlouvě. Klient se ve smluvním 

vztahu stává rovnocenným partnerem, který má možnost navrhovat změny rozsahu 

využívání služeb (dle Domácího řádu). 

K  charakteristickému rysu totální instituce, který lze aplikovat na zařízení domova 

pro seniory, patří dle Goffmana (1961) soužití mnoha osob na jenom místě. Téměř všechna 

pravidla a povinnosti, kterými jsou klienti mnou zvoleného domova pro seniory vázáni, 

vychází z této skutečnosti. Klient může rovněž podat stížnost na kvalitu nebo způsob 

poskytování služeb. K nesoběstačným klientům se 1x měsíčně dostavuje se schránkou 

přání a stížností určený pracovník domova a umožňuje tak imobilním klientům podat 

anonymně stížnost. 

K dalšímu rysu totální instituce patří nemožnost odejít ze zařízení. Domov pro 

seniory klient může svobodně opustit, neboť je vázán Smlouvou (viz výše), kterou je 

možné vypovědět. Nicméně domov pro seniory je zařízením, kam směřují klienti zejména 

z důvodu ztráty soběstačnosti, proto v mnoha případech vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu není klient fyzicky schopen zařízení opustit a žít opět samostatně a soběstačně. Zpět 

do domácího prostředí se klient již nevrací.  

 

„Jsme tady na dožití, tak co. To přece každej ví, když sem jde, že jo“ (terénní 

poznámky ze dne 9. 5.2018). 

 

„Je to poslední štace, tak to musíme tak brát, lepší už to nebude“ (terénní poznámky 

ze dne 27. 4. 2018). 

 

„No, stojí to za starou bačkoru, už jen tady čekáme na smrt“ (terénní poznámky ze 

dne 9. 5. 2018). 
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Rovněž klienti vnímají instituci jako místo, kam přišli svůj život dožít, což uvádí i 

Pichaud a Thareau (1998) a tuto „konečnost“ si uvědomují, což potvrzuje i Matoušek 

(1995), který uvádí, že klienti domova pro seniory dokonce vnímají instituci tak, že jsou 

zde „odsouzeni na doživotí.“ 

V 50. letech 20. století, v období vzniku Goffmanovy teorie totální instituce nebyly 

budovy, co se týče jejich umístění či architektonického řešení, vhodné k poskytování  péče 

seniorům, což zdůrazňuje i Haškovcová (2010). Malíková (2011) dodává, že zde převládal 

paternalistický, direktivní, nedůstojný přístup personálu, nedostatek soukromí a špatná 

hygiena. Rovněž byly ignorovány individuální potřeby seniorů, což umocňovalo dojem 

totální instituce.  

V současné době již zařízení sociálních služeb určená seniorům nejsou stranou 

společnosti a jsou začleněny do bytových zástaveb. V rámci výzkumu jsem měla možnost 

se přesvědčit, že architektonické uspořádání prostoru a jeho ergonomie výrazně napomáhá 

personálu vykonávat rutinní činnosti a klientům poskytuje mnohdy i pohodlí. Domov pro 

seniory, respektive jeho vedení se snaží zprostředkovat svým klientům pocit domácího 

prostředí. 

Kromě administrativních prostor a technických prostor údržby se po areálu domova 

pro seniory i mimo něj mohou klienti volně pohybovat. Přesto jsou povinni dodržovat 

určitá pravidla, když opouští areál domova. Z provozních důvodů a k zajištění své 

bezpečnosti mají povinnost oznámit svůj odchod na recepci domova (dle Domácího řádu). 

Pokud se klient vrací zpět po 22. 00 hod., kdy je domov z bezpečnostních důvodů 

uzamčen, zazvoní na službu konajícího recepčního, který jej vpustí dovnitř. „Dohled“ nad 

příchodem a odchodem klienta z areálu domova je prezentován jako opatření k zajištění 

bezpečnosti klienta, nikoliv jako kontrola nad jeho kroky, tak jak jí popisuje Goffman 

(1961).  

Na jednom z oddělení jsem se setkala s dvěma odlišnými přístupy personálu ke 

klientům. První přístup ke klientovi lze popsat jako vstřícný a respektující a dokonce vřelý, 

druhý naopak jako paternalistický a v některých případech až agresivní. Do některých 

pracovních pozic jsou obsazeni zaměstnanci, kteří v obdobné pozici setrvávají i déle než 

čtyřicet let. V tomto období tedy museli nutně být součástí jak socialistického modelu péče 

s paternalistickým přístupem k seniorům, tak i modelu současného, tedy přístupu, k jehož 

hlavním posláním patří respektovat lidskou důstojnost a individualitu každého klienta. 

V souvislosti se stravovacím procesem jsem měla při zúčastněném pozorování 

možnost zaznamenat interakce klientů s pracovníky přímé péče. V případech, kdy bylo 
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podáváno „zdravé“ jídlo a klienti se zajímali o jeho složení, jej pracovníci přímé péče 

komentovali slovy: „No co se divíte, to jsou vločky, víte, to je zdravý“ (terénní poznámky 

ze dne 27. 4. 2018). V těchto výrocích jsem vnímala podtext ve smyslu pohoršení nad 

domnělým odmítavým přístupem klientů ke zdravé životosprávě. Pokud klient pokrm, 

respektive jeho „zdravou“ část nezkonzumoval, pracovníci také tuto situaci přísně a velice 

nahlas komentovali: „Koukám, že zelenina se nejí, nebo co“
34

 (terénní poznámky ze dne 

27. 4. 2018).   

Některé informace mi klienti sdělovali šeptem, nebo se slovy „ale nechte si to pro 

sebe“, z čehož usuzuji, že mají v mnoha ohledech strach vyjádřit svůj názor, za který by 

mohli být postihováni a kvůli kterému by mohlo dojít ještě k většímu odosobnění péče, o 

kterém se zmiňuje i Rohanová a Holmerová (2010). Goffman (1961) uvádí, že nad životem 

člověka v instituci získávají bezpodmínečnou kontrolu zaměstnanci instituce, kteří jsou 

vůči nim v nadřazeném postavení. Toto tvrzení je v souladu s mým pozorováním na 

jednom z několika oddělení i přesto, že tento přístup jsem zaznamenala „pouze“ u tří 

zaměstnanců. Jde tedy o sdělení, že i v současné době se mohou v zařízení určených 

seniorům objevovat rysy totální instituce s paternalisticky orientovaným personálem. 

Lze tedy na domov pro seniory v současnosti nahlížet jako na totální instituci, tak jak 

ji popisuje Goffman (1961)? Domnívám se, že částečně ano, neboť jsem zde shledala 

několik charakteristických prvků totální instituce včetně přístupu jejích zaměstnanců. 

Goffman (1961) upozorňuje, že totální instituci vytváří její zaměstnanci, s čímž se 

ztotožňuji a doplňuji, že záleží zejména na hodnotovém zaměření každého zaměstnance, 

do jaké míry z instituce vytvoří instituci totální. 

 

                                                           
34

Jako svou reflexi situace zde využiji metafory, kterou popisuje Hendl (2016). S podobným způsobem 

komunikace jsem se setkala jako provinilý žák ve škole. Sedím v lavici, nade mnou stojí učitelka, která mě 

napomíná i přesto, že jsem se ničím neprovinila. Cítím se nepříjemně, chtěla bych se ohradit, ale nezmůžu se 

na slovo. Učitelka je autorita a já malá holka, co má poslouchat. Tato situace tedy nápadně připomíná 

zmiňovanou totální instituci s mocenskou převahou úřední autority. 
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5 ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou stravování v domově pro seniory v Praze, 

na kterou nahlíží ze sociokulturního hlediska. Hlavním cílem bylo skrze etnografický 

výzkum proniknout do světa stravy a stravování seniorů žijících v totální instituci, 

charakteristické svými specifickými rysy zasahujícími do lidských práv a osobních svobod.  

Na základě výsledků výzkumu lze shrnout, že se v domově pro seniory, i přes mnohé 

kritiky Goffmanovy teorie totální instituce a značný posun směrem k individualizaci péče, 

opakovaně objevoval paternalistický, direktivní přístup některých členů personálu k jeho 

klientům. V některých případech se při interakci personálu s klienty objevovaly maligní 

vzorce v komunikaci, mezi které patřilo infantilizování či „nálepkování“. Tento přístup je 

v rozporu se současnými principy poskytování sociální služby definovanými v rámci 

Standardů kvality sociálních služeb.  

Výzkum rovněž ukázal, že je domov pro seniory zavázán k dodržování nařízení 

zákona o sociálních službách a interních směrnic domova pro seniory, mezi které patří 

organizační a domácí řád. Interní směrnice definují práva a povinnosti klientů a 

v některých případech dochází k rozporu s nařízeními zákona o sociálních službách. 

Z výzkumu vyplývá, že dietetická doporučení lékaře, která jsou pracovníci stravovacího 

provozu povinni dodržovat, nemusí klienti akceptovat a mohou se dále stravovat dle svých 

preferencí, což je v souladu jak s nařízením zákona o sociálních službách, tak i s posláním 

domova pro seniory, které deklaruje vytvoření prostředí podobného domácímu. Pracovníci 

stravovacího provozu jsou navíc vázáni k dodržování směrnic a nařízení spjatých 

s přípravou a podáváním pokrmů, jako je tomu ve veřejném stravování.  

Individualizace jako součást Standardů kvality sociální služby zaujímá ve 

stravovacím procesu významné místo, a proto jí věnuji nejrozsáhlejší kapitolu analyticko-

interpretativní části diplomové práce. Významné aspekty stravování, mezi které patří 

způsob stolování, konzumace pokrmů, prostředí, ve kterém konzumace pokrmů probíhá, 

ale i aktéři participující na přípravě a podávání pokrmů, jsou vyjednávány v rámci setkání 

stravovací komise. Setkání stravovací komise je nástrojem sloužícím k naplnění 

individuálních požadavků klientů spjatých se stravováním a jeho výstupy rovněž slouží ke 

zkvalitnění poskytovaných služeb.  

V oblasti stravování je velmi obtížné k více než 260 klientům přistupovat 

individuálně, přesto probíhá na úrovni možnosti výběru vždy ze dvou druhů pokrmů a pěti 
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druhů nápojů, vyjednávání velikosti porce, používání vlastního nádobí, operativního 

vydávání pokrmů, možnosti participace na skladbě jídelního lístku, volby stravovacího 

prostoru či úpravy pokrmu.  

Na individualizaci lze nahlížet rovněž jako na přístup personálu ke klientům, a 

výzkum ukázal, že pracovníci stravovacího provozu a pracovníci přímé péče jsou 

nejčastějšími aktéry vstupujícími do jejich každodenního stravovacího procesu.  

S individualizací jsou rovněž spjata určitá omezení, která její realizaci znemožňují. 

Mezi limitující faktory patří omezený počet zaměstnanců jak ve stravovacím provozu, tak 

v přímé obslužné péči, jehož příčinou je nedostatek finančních prostředků instituce a nízká 

profesní kvalifikovanost uchazečů.  

Tato diplomová práce plní úlohu zpětné vazby průběhu stravovacího procesu a může 

být přínosem jak vedení domova pro seniory, tak i dalším osobám zajímajícím se o 

problematiku stravování seniorů v totální instituci, neboť analýz na obdobné téma je 

v českém výzkumném prostředí v současné době poskrovnu. 
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