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Úvod diplomové práce 

"Mezi lidmi je mnoho chladu, neboť se neodvažujeme chovat tak srdečně 

jací jsme. Jako nemůže být vlna sama pro sebe, protože se neustále podílí na vlnění 

oceánu, tak ani my nemůžeme nikdy svůj život prožít sami pro sebe, nýbrž vždy jen 

spoluprožívat život, který je kolem nás. 

Etika úcty k životu žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi. Ty, 

kteří se v povolání nemohou vydat jako lidé lidem a jinak nemají nic, co by mohli 

dát, nabádá, aby obětovali něco ze svého času a volných chvil, i když jich mají 

poskrovnu. Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu 

přátelství, trochu účasti, trochu společnosti, trochu práce nějakého člověka. Možná 

je to člověk osamělý nebo člověk zatrpklý nebo nemocný anebo nešika, jemuž něčím 

můžeš být. Třeba je to stařec nebo dítě. Nebo třeba nějaké dobré dílo potřebuje 

dobrovolníky. " 

Albert Schweitzer 

Česká společnost prošla po roce 1989 obdobím přehodnocováním svých 

hodnot, hledáním vlastní identity! a nových příležitostí pro sebeuplatnění občanů. 

Po období orientace na převážně konzumní způsob života se v posledních letech 

projevuje zájem o jiný životní sty12 i o rozvoj tradičních humanistických hodnot. 

Jako jedna ze základních hodnot byla znovuobjevena přirozená lidská potřeba 

pomáhat ostatním3
• 

V českém zdravotnictví došlo během několika uplynulých let k mnoha 

změnám. Péče o nemocné děti se značně zkvalitnila a stále se objevují nové 

I Akademický slovník cizích slov definuje identitu jako konkrétní celistvou a ničím nezaměnitelnou 
podstatu, kterou se od sebe liší jednotlivá lidská individua. Dále je zde identita charakterizovaná jako 
shoda ve všech vlastnostech či totožnost. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha: AV 
ČR, 2001, s. 319. ISBN 80-200-0607-9. 
2 Pojem "životní styl" lze charakterizovat jako soubor názorů, postojů, temperamentových vlastností 
a návyků, které vystihují osobitost chování jedince. Mají trvalý ráz a jsou individuálně specifické pro 
každého jedince. Srov. ŽUMÁROV Á, M. Životní styl a jeho utváření. In Člověk - prostředí -
výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 153-163. ISBN 80-7315-004-2. 
3 "Podle mého je člověk bytostně disponován k tomu, aby nebyl lhostejný ke svému okolí, ke 
společnosti. Je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky k bližnímu. Člověk je tvor, jenž se chce 
sdružovat a začasto cítí potřebu pomáhat druhému, sloužit věcem veřejným, věcem dobrým, věcem 
z nichž nemusí mít okamžitý zisk, ale které mu přinášejí uspokojení, protože ví, že cosi udělal pro 
druhé nebo pro budoucí generace." Cit. HA VEL, V. Poselství prezidenta České republiky Václava 
Havla. In Dobrovolnictví a dárcovství, obnova občanských ctností. Sborník z mezinárodní 
konference Kroměříž 2001. Kroměříž: Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA Národní dobrovolnické 
centrum Praha, 2001, s. 14. ISBN 80-85945-27-4. 
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způsoby ošetřování nemocných. Do nemocnice je malý pacient přijímán jen v těch 

případech, kdy jej není možné léčit ambulantně. Je všeobecnou snahou 

"humanizovat" celé prostředí nemocnic. 

Každá lidská nemoc má složku biologickou, psychologickou a sociální. 

Všechny se podílí na průběhu nemoci a postupu léčby. Stejně důležitá jako 

medikamentózní léčba je léčba psychosociální. Pomáhá malému pacientovi a jeho 

rodině vyrovnat se s onemocněním, s hospitalizací4 a s ostatními souvisejícími 

problémy. 

Program "Dobrovolníci v nemocnicích" je sociálním programem, jehož 

posláním je přispět ke zlepšení psychických a sociálních podmínek pacientů na 

jednotlivých lůžkových odděleních nemocničního zařízení. Stále více nemocnic 

v České republice se zapojuje do tohoto projektu a na dospělých i dětských 

klinikách se tak můžeme setkat s mnoha dobrovolníky, kteří se podílejí na 

zkvalitnění péče o nemocné. 

Cílem této diplomové práce Je zdokumentovat téma dobrovolnictví 

v nemocnici se zaměřením na dětské kliniky. Mojí snahou je přispět k ucelenějšímu 

pohledu na danou problematiku a zvýraznit důležitost této činnosti. 

Tuto problematiku jsem si zvolila jako téma své diplomové práce, protože je 

mi velmi blízká - sama jsem dobrovolníkem ve Fakultní nemocnici v Motole a rok 

jsem vykonávala pravidelnou dobrovolnou činnost na dětském oddělení. 

Nemocniční prostředí mi není cizí ani z pohledu zdravotníka, neboť jsem již několik 

let zaměstnána jako zdravotní sestra. 

Diplomová práce má teoreticko-výzkumný charakter. Je rozdělena do dvou 

celků členěných do několika kapitol. První část diplomové práce je zaměřena na 

dobrovolnictví v nemocnici obecně. V úvodní kapitole věnuji pozornost základní 

terminologii související s danou problematikou ve zdravotnickém zařízení a definuji 

základní pojmy. Dále v druhé a třetí kapitole pokračuji ve vymezení funkce a 

principů dobrovolnictví. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám samotným programem "Dobrovolníci 

v nemocnici". Popisuji cíl a poslání, jeho základní myšlenky a charakteristiku. 

Pozornost věnuji možnosti zapojení dobrovolníků do aktivit na dětských klinikách a 

4 Hospitalizace znamená umístění nemocného jedince v nemocnici. Bývá to z důvodu léčebných 
nebo diagnostických. Léčba ambulantní má vždy přednost před nemocniční, která souvisí 
s hospitalizací. 
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jejich přínosem pro nemocné i pro ně samotné. Zabývám se i historií programu 

v České republice a nelehkými začátky vstupu dobrovolníků na jednotlivé kliniky 

nemocničních zařízeních. Stručně pojednávám i o dobrovolnictví jako součásti 

komplexní péče o nemocné. 

Problematice dětského pacienta, vlivu onemocnění na jeho psychický vývoj 

a jaký sociální dopad má vznik onemocnění pro samotné dítě a pro jeho sociální 

okolí se věnuji v páté kapitole. Informuji dobrovolníka, jak by měl přistupovat 

k malému pacientovi, co by měl vědět a jak vést své působení, aby byla jeho 

přítomnost pro nemocné přínosem. 

V poslední kapitole teoretické části se zabývám pedagogikou nemocných 

dětí a problematikou volného času a jeho pozitivním využití v jejich prospěch. 

Širokou pozornost věnuji zásadám, požadavkům a předpokladům výchovné práce 

s nemocnými dětmi. Dále pokračuji v popisu problematiky z hlediska motivace ke 

spolupráci a pozornost věnuji i vlivu hodnocení dětské práce, které souvisí 

s motivací pro další aktivity. Nakonec uvádím a analyzuji účinky některých 

nejčastějších a nejoblíbenějších činností na dětských klinikách. 

V praktické části této diplomové práci jsem se pokusila zmapovat postoje a 

motivaci dobrovolníků ke své činnosti, kteří pravidelně docházejí na dětské kliniky. 

Šetření, které proběhlo v souvislosti s touto diplomovou prací, bylo zaměřeno na 

sociálně pedagogické aspekty dobrovolnictví u dětských pacientů, na osobní přístup 

respondentů k této problematice a také na jejich životní hodnoty a pocity. Bohužel 

výzkum neproběhl v takovém rozsahu, jak jsem ho původně plánovala. Moje snaha 

získat co nejvíce informací pro objektivnost výzkumu ztroskotala na neochotě 

některých koordinátorů a bohužel i dobrovolníků. 

Při vypracování diplomové práce jsem čerpala z dostupné literatury, 

přestože jí není mnoho. Toto téma nebylo doposud předmětem příliš velkého zájmu 

autorů. Velká většina knih a diplomových prací je věnována dobrovolnictví obecně, 

a popřípadě dobrovolnické činnosti ve zdravotnických zařízeních. Dobrovolnictví je 

rozšířenější na dospělých klinikách, zatímco na kliniky dětské dobrovolníci teprve 

pomalu pronikají. V této práci se snažím nahlédnout na dané téma z trochu jiného 

úhlu pohledu než nabízí běžně dostupná literatura. Zaměřila jsem se tedy na 

dobrovolnou činnost na dětských odděleních. Nejvíce mi pomohl knižní fond 

Dobrovolnického centra ve FN v Motole. Pro bližší informace odkazuji na použitou 

literaturu. 
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Doufám, že v budoucnu program získá důvěru a podporu vedení většiny 

nemocnic v České republice a dobrovolník se stane součástí zdravotnického týmu. 

Byla bych ráda, aby si každý, kdo bude číst tuto práci uvědomil, že dobrovolnictví 

v nemocnicích bude v několika dalších letech běžným a důležitým fenoménem 

každé fungující občanské společnosti. 
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I. část 

Sociálně pedagogické aspekty dobrovolnictví II 

dětských pacientů 

Úvod 

Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. 

Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, 

příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. 

Všeobecná deklarace o dobrovolnictví 

Ve světě je dobrovolnictví součástí běžného života společnosti a dobrovolná 

pomoc patří k občanským ctnostem. Naše společnost si teprve pomalu zvyká na 

pomoc dobrovolníků, kteří pomáhají v řadě institucí. Lidé se s nimi postupně 

setkávají i v "kamenných" institucích, do kterých dříve nebylo snadné proniknout. 

Klasickým příkladem je nemocniční zařízení. 

V řadě nemocnic je dobrovolnictví přijímáno stále trochu váhavě. Přesto se 

zvyšuje počet zařízení, kde se dobrovolníci již stali nedílnou součástí komplexní 

péče o nemocné. Byla překonána prvotní nedůvěra a obava z cizích lidí, kteří 

vstupují do sterilního a uzavřeného prostředí. Pro nemocnice jsou dobrovolníci 

velkým přínosem a zvyšují hodnotu celé organizace. Podílejí se na utváření 

pozitivního klimatu nemocničního oddělení a jsou významnou ekonomickou silou. 

Ve vyspělých zemích jsou dobrovolníci naprosto běžnou součástí 

nemocničních zařízení. Dobrovolnická činnost je zde samozřejmostí a zároveň je 

otázkou prestiže. V českých nemocnicích se dobrovolníci začínají objevovat stále 

častěji. Konečně jsou pozitivně přijímáni zdravotnickým personálem a samozřejmě 

i klienty, kteří se zde léčí. Dobrovolnictví v nemocnicích se u nás rozmáhá a patří 

mezi významné současné modernizační trendy. 
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1. Základní terminologie 

1.1. Pojem zdraví a nemoc 

Pojem zdraví je velmi široký. V užším pojetí se zaměřuje pozornost na 

tělesné (fyziogenní), duševní (psychogenní) a sociální (sociogenní) faktory. 

V širším pojetí je zdraví výsledkem a procesem vzájemné interakce organismu a 

prostředí. 

Nejvíce rozšířena je definice Světové zdravotnické orgamzace (WHO) 

z roku 1948, která vymezuje zdraví jako stav úplné tělesné, duševní, společenské a 

spirituální pohody, nejen tedy jako nepřítomnosti nemoci. Toto pojetí vyjadřuje bio

psycho-socio-spirituální jednotu organismu. 

Nemoc nebo také choroba je objektivně zjistitelná porucha zdraví. Vznikne, 

pokud dojde k narušení rovnováhy biologických, psychických a sociálních faktorů a 

jejich vzájemné interakce ve fyzickém a sociálním prostředí. Nemoc, kterou člověk 

vnímá, se často označuje jako onemocnění. 

1.2. Terminologie dobrovolnictví 

Pojem dobrovolnictví je používán pro vědomou aktivitu, která je svobodně 

zvolená a konaná ve prospěch druhých lidí. Je to činnost, která je realizována mimo 

hlavní zaměstnání a jedinec ji vykonává bez nároku na odměnu. Zahrnuje velké 

množství činností, které jsou realizovány v nejrůznějších oblastech života. 

Pojem filantropie, neboli dobročinnost, souvisí s dobrovolnictvím. 

Akademický slovník cizích slov charakterizuje termín filantropie jako "dobročinné 

pomáhání sociálně slabým, lidumilnost, lidumilství, dobročinnost; láska k 

člověku"s. Dobročinnost provází člověka od pradávna a je považována za jednu 

z důležitých občanských ctností. V naší západní kultuře má své kořeny 

v křesťanské a v židovské morálce (bez ohledu na to, zda se přikláníme k víře či 

nikoliv). 

Terminologie dobrovolnictví zahrnuje některé formy pomOCI, které 

poskytuje člověk druhému jedinci. Pomoc může být poskytována v rámci určité 

organizace či jako spontánní neinstitucionalizovaná výpomoc. Dobročinnost 

zahrnuje dvě formy pomoci, dárcovství a dobrovolnictví. 

5 Cit. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha: AV ČR, 2001, s. 229. ISBN 80-200-0607-9. 
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Dárcovství nespočívá ve výkonu činnosti, ale v poskytování finančních a 

hmotných darů. Tyto dary jsou určeny na veřejně prospěšné účely prostřednictvím 

nadací, sbírek a nadačních fondů nebo přímo potřebným občanům. Tato forma 

pomoci se v naší společnosti rozšiřuje rychleji a pro stále větší počet lidí je 

přirozené přispívat na veřejně prospěšné účely. 

Dobrovolnictví zahrnuje dobrovolné činnosti, které se liší specifickým 

zaměřením. Pod tento pojem lze zahrnout termíny jako dobrovolná občanská 

výpomoc, vzájemně prospěšné dobrovolnictví a veřejně prospěšné dobrovolnictví. 

Tradiční součástí jakékoli společnosti je dobrovolná občanská výpomoc. 

Jedná se o systém vzájemných protislužeb, který je zaměřen převážně na rodinu, 

příbuzenstvo a sousedy. Tuto formu dobrovolné pomoci charakterizují spontánnost, 

samozřejmost a nečekání odměny ani vděku6 . 

Dobrovolnictví vzájemně prospěšné je činnost, která probíhá v rámci určité 

komunity?, sdružení či klubu v zájmu realizace svých cílů a poslání. Počátečním 

impulsem bývá příslušnost k zájmové skupině, spolku nebo partě přátel. Po 

politické změně v roce 1989 došlo v České republice k velkému rozvoji 

neziskového sektoru. Vznikly a byly obnoveny spolky, sdružení a organizace, které 

jsou postaveny na dobrovolné práci a lidském nadšení svých členů. Vzájemně 

prospěšné dobrovolnictví se vyznačuje spontánností a neočekáváním finanční 

odměny. 

Základní podmínkou veřejně prospěšného dobrovolnictví je ochota občanů 

svobodně a podle svého přesvědčení pomáhat lidem nebo se angažovat pro určité 

změny ve společnosti. U tohoto typu dobrovolnictví je na prvním místě potřeba být 

užitečný své komunitě, svému okolí. Dobrovolník je ochoten věnovat svůj volný 

čas a své síly ve prospěch dobrovolné činnosti, která je mu nabízena většinou 

prostřednictvím nestátní neziskové organizace. Její snahou je získat pro svoji 

činnost dobrovolníky z široké veřejnosti, a to jak pro jednorázové akce tak i pro 

dlouhodobou dobrovolnou spolupráci8
• 

6 Srov. TOŠNER, J.; SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: 
Portál, 2002, s. 36-37. ISBN 80-7178-514-8. 
7 Z užšího hlediska můžeme komunitu definovat jako malou skupinu, kterou tvoří lidé se stejným 
zájmem, cílem či posláním. Členové komunity jsou spojeni vzájemnými emočními pouty. Srov. 
LORENZOVÁ, J. Komunita a její role v občanské společnosti. In Člověk - prostředí - výchova. 
K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 119-125. ISBN 80-7315-004-2. 
8 Srov. TOŠNER, J.; SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: 
Portál, 2002, s. 36-37. ISBN 80-7178-514-8. 
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Pokud výše uvedené formy pomoci aplikujeme na nemocniční prostředí, pak 

se lze setkat s dárcovstvím i dobrovolnictvím. Existuje velké množství nadačních 

fondů a sbírek, do kterých máme možnost přispět finančním darem. Na činnosti 

nemocnic se podílí i některé nadace9
, které svými aktivitami vedou k zlepšení 

podmínek a zkvalitnění života pacientů. Zároveň přispívají finančními prostředky 

na pořizování odborných diagnostických a léčebných přístrojů. Dobrovolnou 

občanskou výpomocí rozumíme návštěvy pacientů rodinnými příslušníky a přáteli. 

Se vzájemně prospěšným dobrovolnictvím se setkáváme prostřednictvím činností 

organizací 10, které se snaží pomáhat lidem nějakým způsobem znevýhodněným. 

Veřejně prospěšným dobrovolnictvím lze označit dobrovolnické činnosti pro 

pacienty nemocnice a to jak dobrovolné zapojení při jednorázových akcích tak 

dlouhodobá dobrovolná pomoc. 

1.3. Kdo je dobrovolník 

Slovo dobrovolník vzniklo spojením slov dobrá vůle. Termín dobrovolník 

můžeme tedy charakterizovat takto: "Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré 

vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve 

prospěch jiných lidí"lI. Dobrovolníkem může být kdokoliv z nás, protože všichni 

něco umíme, a právě něco z toho můžeme nabídnout druhým či společnosti. 

Můžeme pomáhat konkrétnímu člověku či organizaci, která se zaměřuje na pomoc 

potřebným. Člověk vykonávající dobrovolnou činnost poskytuje druhým nejen svůj 

čas, svoji energii, ale i vědomosti, dovednosti, zkušenosti a nápady. Dobrovolník 

mívá silnou motivaci a je velmi důležité této motivace vhodně využít. 

Dobrovolné činnosti se v České republice věnují lidé různé věkové kategorie 

a jakékoli sociální skupiny12. Velmi často jsou to lidé se středoškolským či 

vysokoškolským vzděláním. Zpravidla jsou to studenti nebo mladí lidé po studiích, 

kteří nejsou zatížení minulostí a mívají zkušenosti s dobrovolnou činností 

v zahraničí. Nejsou výjimkou ani lidé v produktivním věku, podnikatelé, ale i 

důchodci. Jsou to humanisticky orientovaní jedinci, sociálně integrovaní, 

9 Například: Nadace Dětský Mozek, Kapka naděje, Nadace Národ dětem, Nadační fond Homolka, 
Nadační fond na podporu dětské neurologické kliniky v Motole a další. 
10 Například: Pražská organizace vozíčkářů a další. 
II Cit. NOVOTNÝ, M.; STARÁ, 1. a kol. Dobrovolníci v nemocnicích. Praha : Hestia, 2002. 
ISBN 80-238-8697-5. 
12 Srov. PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995, s. 136-148. 
ISBN 80-85498-27-8. 
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angažovaní v mnoha dalších aktivitách, optimističtí lidé, zajímající se o informace a 

o cestování. Dobrovolnictví je pro ně součástí životního stylu. Dobrovolník, který je 

při činnosti v kontaktu s nemocným, musí dosahovat minimálního věku osmnácti 

let. Mezi jeho důležité vlastnosti patří tvořivost, schopnost komunikace a 

improvizace, přizpůsobivost a především tolerance a trpělivost. 

V české nemocnici vykonává dobrovolník činnosti s ohledem na léčebný 

provoz nemocnice a zdravotní stav pacienta. Vhodně doplňuje práci odborného 

personálu a stává se součástí komplexní léčebné péče 13 . Úkolem není fyzická ani 

odborná práce, ale rozptýlení a psychická a sociální podpora pacientů. Orientuje se 

na to, co je zdravé a co má pro nemocného hodnotu. Přináší porozumění, radost, 

změnu, pohodu a především svou osobu. Pomáhá pacientovi překlenout náročné 

chvíle v nemocnici a posiluje jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Vztah 

mezi dobrovolníkem a nemocným není nerovný, i když to tak na první pohled 

vypadá. Ve skutečnosti se jedná o oboustranné partnerství zdravého a nemocného 

světa. Dobrovolníci nebývají seznámeni s diagnózami pacientů14, neměli by mít 

přístup ke zdravotním záznamům a nemohou manipulovat s léky. Vždy by jim však 

měla být vysvětlena specifika nemocí, která se na daném oddělení vyskytují. To 

proto, aby nebyli projevy a důsledky nemoci příliš zaskočeni. 

Dobrovolník dokáže obohatit a zpestřit volný čas zejména dětem, které pak 

přicházejí na jiné myšlenky a zapomínají na svá trápení. Zbavuje dítě strachu, 

pocitu osamělosti, zahání nudu a stesk po domově. Úsměv a dobrou náladu nosí 

vždy s sebou. Vnáší do nemocničního prostředí lidský prvek sounáležitosti a 

přátelství. Je oporou i pro rodiče, kteří jsou s nemocnými dětmi na oddělení. Rodiče 

pozitivně přijímají, když přijde někdo, s kým si mohou popovídat a kdo na chvíli 

zaujme jejich dítě a zpestří tak nekonečně dlouhý den v nemocnici. 

Dobrovolníci v nemocnicích jsou významnými pomocníky zdravotnického 

personálu v naplňování lidských a sociálních potřeb pacienta. Měli by snést pohled 

na postižení, na stáří a na utrpení. Veřejnost ani samotní nemocní zatím stále nejsou 

na dobrovolníky zvyklí, ale přesto věřím, že se brzy stanou součástí běžného života. 

13 Srov. TOŠNER, J. a kol. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Praha: HESTlA 
Národní dobrovolnické centrum Praha, 2003, s. 5. 
14 Diagnóza je pojem pro rozpoznání, zjištění a jmenné určení choroby vyšetřením nemocného. 
Vychází ze základních příznaků onemocnění, fyzikálního, laboratorního či přístrojového vyšetření. 
Stanovení diagnózy je předpokladem správné a účinné léčby. Srov. VOKURKA, M.; HUGO, J. 
Kapesní slovník medicíny. Výkladový slovník lékařských termínů pro širokou veřejnost. Praha : 
Maxdorf, 2005, s. 46. ISBN 80-7345-053-4. 

14 



Dobrovolnictví patří k životu, a život, to přece nejsou jen peníze a jiné materiální 

hodnoty, ale především lidský vztah k druhým lidem. 
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2. Funkce dobrovolnictví 

Mezi základní funkce dobrovolnictví patří funkce sociálně integrační, 

psychologická, edukační, iniciativní, inovační a ekonomická. 

Význam sociálně integrační funkce spočívá v samotné dobrovolné činnosti. 

Dochází k interakcím mezi členy "týmu" dobrovolníků a mezi dobrovolníky a 

klienty. Příbuzní, přátelé a dobrovolníci pomáhají nemocným dětem překlenout 

těžké životní období a poskytují jim psychickou a sociální podporu. Touto 

podporou se dobrovolník stává pro dítě spojnicí s vnějším zdravým světem a 

pomáhá mu k obnovení rovnováhy v oblasti sociální, vztahové a duševnÍ. Nezištně 

rozdává radost, úsměv a dobrá slova. Mezi dobrovolníky se vytváří sociální pouta a 

vznikají nová přátelstvÍ. Dochází k obohacení v mezilidských vztazích. Mnoho lidí 

si dobrovolnictvím naplní potřebu sociálního kontaktu a chrání se proti vlastní 

osamělosti. 

Dobrovolníci věnují nemocným dětem SVOJI pozornost a volný čas. 

Psychologický přínos pro nemocné děti je značný. Nepochybný je ale i 

psychologický přínos pro samotného dobrovolníka. Spočívá především ve vědomí 

vlastní potřebnosti, pocitu naplnění a smysluplného využití volného času. Dochází i 

ke změně osobních hodnot a k novému pohledu na svět. Dobrovolníci získávají 

zpětnou vazbu, mají možnost seberealizace l5 a seQereflexel6
. Mohou získat či 

posílit svou sebedůvěru. 

Edukační funkce nabízí dobrovolníkům získání nových poznatků a 

zkušeností, které zvyšují jejich odborné kompetence v dalším životě17 . Je důležitým 

zdrojem nových informací, znalostí, dovedností a zážitků i příležitostí pro osobní 

růst dobrovolníka. Dobrovolnictví přináší praktické dovednosti a cenné zkušenosti 

15 Akademický slovník cizích slov definuje seberealizaci jako "uplatnění se, rozvoj vlastní osobnosti 
a schopností v činnosti, která člověka vnitřně uspokojuje a kterou pociťuje jako činnost tvůrčí". Cit. 
kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha: A V ČR, 2001, s. 680. ISBN 80-200-0607-9. 
16 "Sebereflexe vzniká na základě subjektivního zobecnění poznatků o sobě, které každý člověk 
získává převážně z interakce s okolním světem. Z ní pak vychází sebepojetí jako obraz sebe sama" 
cit. PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha : Karolinum, 
2002, s. 88. ISBN 80-246-0345-4. 
Srov. PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995, s. 190-193. 
ISBN 80-85498-27-8. 
17 Edukační funkce dobrovolnictví probíhá ve třech rovinách: 

Dobrovolník -> dobrovolník 
Dobrovolník -> klient 
Klient -> dobrovolník 
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pro budoucí profesi. Dobrovolnické centrum pořádá pro dobrovolníky různé 

vzdělávací programy a výcviky. 

Iniciativní funkce dobrovolnictví je patrná především v komunitním rozměru 

a je podstatným činitelem veřejného dění. Cílem rozvoje dobrovolnictví je posílení 

sociální soudružnosti ve společnosti1 8 . Dobrovolná práce nabízí prostor pro sociální 

začlenění nezaměstnaných lidí. Otevírá možnosti pro navázání a posílení vztahů 

důvěry mezi občany a podporuje rozvoj komunit, menších společenství a vznik 

neformálních společenských skupin. Dobrovolníci se podílejí na utváření 

pozitivního společenského klimatu a jsou mnohdy iniciátory významných 

společenských změn a reforem 1 
9. Jsou svobodnější ve vztahu ke zdravotnickému 

zařízení, nabízí nové pohledy, nové nápady a zpětnou vazbu2o. Konstruktivní 

kritikou zabraňují nežádoucí rigiditě a stereotypu. Doplňují zdravotnický tým, 

posilují prestiž organizace a propagují nemocnici na veřejnosti21 . 

Inovační funkce dobrovolnictví nám nabízí možnost "jak dělat věci jinak a 

lépe". Dobrovolníci přinášejí na dětské kliniky uvolnění, dobrou náladu, 

entuziazmus22 a nové nápady. Zlepšují a oživují atmosféru na pracovišti23 . Aktivita 

a tvořivost pacientů jsou významnými prvky v uzdravovacím procesu. 

V neposlední řadě Je velmi důležitá funkce ekonomická. Přínos 

dobrovolnictví pro společnost je významný, neboť nevyžaduje finanční prostředky 

ke krytí mnohých nákladů spojených s dobrovolnou činností. Jedná se zejména o 

náklady osobní. Bezplatná pomoc dobrovolníků vždy vyváží investované finance na 

provozní nákladl4 a to jak z pohledu odpracovaných hodin, tak z pohledu kvality 

18 Srov. Všeobecná deklarace o dobrovolnictvL ln Dobrovolníci a metodika práce s nimi 
vorganizacích. Praha: Portál, 2002, s. 133-135. ISBN 80-7178-514-8. 
19 Dobrovolníci upozorňují na potřebu řešení problémů, které jsou dlouhodobě přehlíženy. Iniciují 
organizaci ke změnám a otevírají nová témata. Mohou odhalit případné nedostatky instituce. 
Informují nezaujatě a netrpí profesionální slepotou. 
20 Srov. TOŠNER, J. a kol. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Praha: HESTlA 
Národní dobrovolnické centrum Praha, 2003, s. 6. 
21 Srov. TOŠNER, J. Dobrovolníci ve zdravotnictví jako příspěvek ke kvalitě péče. In Dobrovolníci 
v nemocnici - příklady dobré praxe: sborník z pracovního setkání. Praha: Dobrovolnické centrum 
FN v Motole, 2004, s. 8-10. 
22 Podle Akademického slovníku cizích slov lze chápat entuziazmus jako nadšení či zanícení pro 
něco. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha : AV ČR, 2001, s. 199. 
ISBN 80-200-0607-9. 
23 Zdravotní sestry z dětských klinik se shodují, že po vstupu dobrovolníků na oddělení, se jejich 
pracoviště "rozsvítila" , otevřela a nemocné děti i personál byli spokojenější. Přítomnost 

dobrovolníků považují za jednoznačně přínosnou. Srov. ROMOV Á, L. Zpráva o působení 
dobrovolníků na dětské klinice FN Plzeň. In Dobrovolníci v nemocnici - příklady dobré praxe: 
sborník z pracovního setkání. Praha: Dobrovolnické centrum FN v Motole, 2004, s. 15. 
24 Provozními náklady se rozumí mzda koordinátora dobrovolníků a režijní náklady spojené 
s přítomností a činností dobrovolníků v organizaci. 
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péče. Dobrovolnický program ale nikdy není zcela zadarmo, vždy je třeba do jeho 

rozvoje vložit finanční a materiální prostředky. Dobře připravený a vedený 

dobrovolnický program však přispívá ke zlidštění nemocničního prostředí a ke 

zlepšení kvality péče o nemocné děti. Dobrovolníci představují pro naši společnost 

, k· k '1 25 vyznamnou e onomlc ou Sl u . 

25 Srov. TOŠNER, J. a kol. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Praha: HESTIA 
Národní dobrovolnické centrum Praha, 2003, s. 19. 
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3. Principy dobrovolnictví 

"Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme důvěřovat, ale nikdy těm, 

kteří byli mocí donuceni nebo lstí získáni. " 

Jan Amos Komenský 

Termín princip je pOUZlvan pro označení celé řady situací. Akademický 

slovník cizích slov charakterizuje princip jako základní a vůdčí myšlenku26
. Každý 

sociální jev je postaven na určitých nosných myšlenkách. Tyto základní myšlenky 

jej charakterizují a nazývají se principy či zásady. 

Základním rysem dobrovolnictví je princip nezištnosti a bezplatnosti. 

Dobrovolnická činnost je vykonávána bez nároku na finanční a materiální odměnu. 

Pro některé lidi je naprosto nepochopitelné pracovat zadarmo. Pro dobrovolníky je 

to samozřejmé a dobrovolnická činnost jim přináší osobní naplnění, vědomí vlastní 

potřebnosti a možná i realizaci nesplněných přání. Uznávat hodnotu zkušeností a 

poznání jako rovnou hodnotu peněz by mělo být součástí tržního myšlení. Pro 

dobrovolníky je odměnou psychické uspokojení z vykonané práce, která má svůj 

smysl. Nezištná pomoc je téměř vždy neocenitelná, což nejlépe posoudí ti, kteří ji 

sami potřebují. 

Velmi důležitý a charakteristický pro dobrovolníky v nemocnici je princip 

solidarity27 neboli též princip otevřených očí. Dobrovolníci na dětských klinikách 

jsou citliví k potřebám dětí a snaží se jim pomáhat v nelehké životní situaci28
. 

Objevuje se u nich přirozená lidská potřeba pomáhat ostatním, především 

nemocným dětem a být jim nablízku v těžkých chvílích. Dobrovolníci vnáší na 

dětské kliniky nové, inovační nápady, z kterých se může profitovat. Jsou vedeni 

26 Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha : AV ČR, 2001, s. 619. 
ISBN 80-200-0607-9. 
27 Akademický slovník cizích slov popisuje solidaritu jako porozumění pro jednotlivce nebo celek či 
jako vědomí příslušnosti k jistému celku. Charakterizuje ji soudržnost, pospolitost a vzájenmá 
podpora. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha : A V ČR, 200 I, s. 700. 
ISBN 80-200-0607-9. 
28 J. Pelikán rozumí pod pojmem situace konkrétně vymezenou shodu vnějších okolností, která je 
časově limitovaná. Jedinec je během ní vystaven působení konkrétních vlivů, na které určitým 
způsobem reaguje. Srov. PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 
1995, s. 46-64. ISBN 80-85498-27-8. 
Srov. KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. Životní situace a sociálně pedagogické dění. In 
Člověk - prostředí - výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 143-152. 
ISBN 80-7315-004-2. 
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pocitem solidarity a podle svých možností a schopností jsou ochotni dětem nezištně 

poskytnout pomoc. Základním prvkem dobrovolnictví je humanitární pohled na svět 

a vědomí solidarity. 

S principem solidarity do značné míry souvisí princip subsidiarity29. 

Dobrovolníci se snaží být aktivní v situacích, kde stát nenabízí adekvátní řešení. 

Podílejí se na zlepšování kvality života společnosti a uvědomují si příslušnost ke 

společnosti. Jsou vedeni ideálem občanského soužití. Princip subsidiarity v sobě 

zahrnuje myšlenky občanské společnosti. Dobrovolnické organizace doplňují 

komerční a státní sektor na poli poskytování služeb. Organizovaná dobročinnost 

tady byla dříve než sociální stát a altruizmus30 se objevil dříve než trh. Rozvoj 

dobrovolnictví zaznamenává v moderních společnostech svou renesanci a je jedním 

z významných současných modernizačních trendů. To je spojené i s rozvojem 

kultury dobrovolnictví a především s formálním zakotvením statusu dobrovolníka 

do legislativního systému České republikl 1
• Dobrovolná občanská činnost pomáhá 

vnášet do naší společnosti sociální rozměr. Dobrovolnictví je projev občanské 

zralosti a mělo by být uznáno jako činnost, která má své místo v tržní společnosti. 

Dalším důležitým principem je princip sociálního učenÍ. Dobrovolnictví je 

přínosem jak pro lidi vykonávající dobrovolnou činnost, tak i pro samotné nemocné 

děti, pro jejich rodiče i pro personál nemocničního zařízení. Dobrovolníci získávají 

nové zkušenosti a poznatky, zejména v mezilidských vztazích. Noví přátelé zaručují 

nové zážitky, jiný pohled na svět, nová řešení problémů a v neposlední řadě i 

zábavu. Součástí procesu sociálního učení je i šíření étosu dobrovolnictví a prestiže 

dobrovolnické činnosti. Odhodlání vykonávat dobrovolnou činnost je často 

ovlivněno výchovou a společenským zaměřením. 

29 Podle Akademického slovníku cizích slov označuje pojem subsidiarita princip, podle něhož má 
být každá aktivita státu a společnosti jen podpůrná. Má být podpůrná jen v takových úkolech, na 
jejichž řešení nemůže stačit nižší jednotka, především rodina. Srov. kolektiv. Akademický slovník 
cizích slov. Praha: AV ČR, 2001, s. 717. ISBN 80-200-0607-9. 
30 Akademický slovník cizích slov definuje pojem altruizmus jako nesobecký způsob myšlení a 
cítění. Dále jako mravní princip nezištného jednání ve prospěch druhých. Srov. kolektiv. 
Akademický slovník cizích slov. Praha: AV ČR, 2001, s. 43. ISBN 80-200-0607-9. 
Srov. PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 
2002, s. 110-125. ISBN 80-246-0345-4. 
31 V české republice vstoupil v platnost k 1. lednu 2003 zákon č. 198/2002 Sb.ze dne 24. dubna 2002 
"Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)". Pro 
veřejně prospěšné dobrovolnictví znamená uznání a podporu státu. Srov. J 98/2002 Sb. Zákon ze dne 
24. dubna 20002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 
[online]. Praha : Ministerstvo vnitra. Bezpečnost a prevence. Dobrovolnictví [cit. 2006-11-12]. 
Dostupné na WWW: <http://www.mvcr.czlprevence/dobrovol/zakon.html>. 
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Princip odpovědnosti představuje odpovědnost ve smyslu právním, 

morálním a etickém. Každý občan se může chovat odpovědně ke společnosti. 

Nemocniční prostředí je velmi složité a komplikované. Proto je nutné stanovení a 

respektování systému pravidel, která jsou všem jasná. Dobrovolník se cítí být 

odpovědný za druhé. Za všech okolností věnuje pozornost pacientově bezpečnosti a 

zachovává lékařské tajemstve2
. Dobrovolníci, kteří vykonávají dlouhodobou 

pravidelnou dobrovolnickou službu jsou pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu 

na majetku a na zdraví pacienta, kterou dobrovolník sám při výkonu dobrovolnické 

činnosti způsobí nebo která bude jemu na zdraví způsobena33 . 

Princip ochrany zdraví dopadá na všechny smluvní strany vztahu. Vysílající 

organizace ve spolupráci se zdravotnickým zařízením zajišťuje pro dobrovolníky 

příznivé pracovní podmínky, tedy i vhodné pracovní popřípadě ochranné pomůcky. 

Dobrovolník dbá při své činnosti na zachování a zlepšení zdraví svého klienta či 

klientů. Respektuje zdravotní a psychický stav nemocných dětí. Dodržuje zásady 

práce na jednotlivých klinikách, řídí se Kodexem dobrovolníka34
. Jeho povinností 

je dbát i na zachování svého fyzického a psychického zdraví. Je důležité, aby znal 

své vlastní hranice, věděl, kde čerpat energii, uměl odpočívat a nepřepínal své síly. 

Princip rovných příležitostí je obecný princip práva. Projevuje se zákazem 

diskriminace35
, tedy rozlišováním dle znaků, které nemají pro danou situaci 

rozhodující význam. Na druhé straně jsou kladeny určité požadavky na rozlišování, 

protože existuje skutečnost, která zakládá opodstatněnost tohoto rozlišováne6
. 

Nemocniční prostředí není pro každého. Všichni dobrovolníci nejsou vhodní pro 

práci ve zdravotnickém zařízení. Úkolem koordinátora je odhalit tyto jedince a 

nabídnout jim možnost uplatnění v jiné dobrovolnické činnosti, kdy nebudou 

v přímém kontaktu s nemocným dítětem. Je žádoucí poskytnout kontakt na 

regionální dobrovolnická centra nebo nabídnout spolupráci při jednorázových akcí. 

Koordinátor může uchazeče odmítnout, pokud má pochybnosti o daném člověku a 

32 Srov. Příloha Č. 1. Závazek mlčenlivosti dobrovolníka. s. 142. 
33 Například pojistnou smlouvu pro dobrovolníky ve FN v Motole uzavírá vysílající organizace 
Národní dobrovolnické centrum Hestia se Všeobecnou hasičskou pojišťovnou. 
34 Srov. Příloha Č. 2. Kodex dobrovolníka. s. 142. 
35 Termín diskriminace je definován v Akademickém slovníku cizích slov jako rozlišování, které 
poškozuje někoho a neuznávání jeho rovnosti s jinými. Dále jako popírání a omezování práv určité 
kategorii obyvatelstva nebo určitým státům či mezinárodním organizacím a podobně. Srov. kolektiv. 
Akademický slovník cizích slov. Praha: AV ČR, 2001, s. 170. ISBN 80-200-0607-9. 
36 Vysílající organizace je povinna uplatnit rovné zacházení, s výjimkou případu, kdy to povaha 
dobrovolnické služby neumožňuje. 
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domnívá se, že pro program není vhodný. Pokud dobrovolník soustavně porušuje 

pravidla programu nebo je poruší závažným způsobem může být z programu také 

vyloučen. 

Princip participace37 vyjadřuje aktivní postoj člověka k životu a dění ve 

společnosti. Dobrovolníci jsou ochotni účastnit se veřejného života. Dobrovolnictví 

posiluje a udržuje lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o ostatní členy 

společnosti a služba jiným lidem. Každý, kdo překročí práh mezi zdravým a 

nemocným světem si uvědomí, že nemocné dítě nepotřebuje lítost a soucit, ale 

především zájem a účast. Dobrovolníci obohacují nemocniční svět a vnáší do 

nemocnice lidský prvek sounáležitosti a přátelství. Podílejí se na utváření 

pozitivního společenského klimatu a jsou mnohdy iniciátory společenských změn a 

reforem. Dobrovolnictví je zdrojem lidskosti a má nevyčíslitelný a neocenitelný 

význam pro celou naší společnost. 

37 Pojem participace znamená podle Akademického slovníku cizích slov účast či účastenství. Dále 
uvádí, že participace označuje svazek mezi lidmi, který je založen na citové afinitě a jejž je důležitý 
pro sjednocení v jedné komunitě. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha : AV ČR, 
2001, s. 571. ISBN 80-200-0607-9. 
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4. Program "Dobrovolníci v nemocnici" 

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a 

prospívati je vlastností povah vznešených. " 

Jan Amos Komenský 

4.1. Cíl a poslání programu 

Ve zdravotnických zařízeních se dobrovolnický program úspěšně a 

dlouhodobě rozvíjí díky aktivní spolupráci s vedením i jednotlivými pracovníky 

klinik a oddělení. Dobrovolnický program v nemocničním zařízení je výborným 

příkladem týmové tvůrčí spolupráce. Je to náročná činnost, kde se citlivě pracuje 

s lidským potenciálem v jasně definovaném systému nemocniční péče na citlivém 

poli lidské nemoci. 

Program "Dobrovolníci v nemocnicích" je sociálním programem, jehož 

posláním je přispět ke zlepšení psychických a sociálních podmínek pacientů na 

jednotlivých lůžkových odděleních nemocničního zařízení. Projekt je realizován za 

finanční podpory Open Society Fund Praha a na základě akreditovaného projektu 

HESTIA38 "Dobrovolníci v nemocnicích", což je záruka vysoké odborné úrovně a 

metodiky. Program by měl dobrovolnickými aktivitami rozšiřovat a doplňovat vyšší 

cíle nemocnice. Neměl by být s nimi v rozporu a neměl by prosazovat cíle, které 

nejsou prioritou nemocnice. 

Hlavní myšlenkou je vnést do nemocnice více lidského kontaktu a zájmu, 

vyplnit dlouhý čas dětského, ale i dospělého pacienta na nemocničním lůžku 

zajímavou činností, radostí a zábavou. Obohatit nemocniční svět, který tak nemusí 

38 V roce 1993 bylo založeno psychology Olgou Sozanskou, Petrem Šmolkou a Jiřím Tošnerem 
občanské sdružení HESTlA. Název sdružení je inspirován řeckou mytologií a vyplývá z něj i 
základní poslání. Hestia je řecká bohyně rodinného krbu a dobrých mezilidských vztahů. Posláním 
sdružení je vytváření dobrých mezilidských vztahů v rámci rodiny a v širším kontextu občanské 
společnosti. 

V roce 1999 vzniklo první specializované pracoviště pro oblast dobrovolnictví v České republice 
Národní dobrovolnické centrum (NDC - působí v rámci občanského sdružení HESTlA). Bylo 
založeno z iniciativy a za finanční podpory Open Society Institut v New Yorku a za metodické 
pomoci Points of Light Foundation jako jedno z dobrovolnických center ve 14 zemích bývalého 
komunistického bloku. Základním posláním je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve 
společnosti a vytvářet podmínky pro činnost dobrovolnických programů a center v České republice. 
Srov. kolektiv. Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci. Praha : Portál, 2005, s. 4-9. 
ISBN 80-7367-017-8. 
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být jen místem utrpení a bolesti. Dosavadní zkušenosti dokládají, že dobrovolnické 

programy jsou nepochybně pozitivní součástí psychosociální péče o nemocné. 

Dobrovolnictví v nemocnicích klade vyšší nároky na organizaci. Nemocnice 

představují zařízení s přesnými pravidly a jasnou strukturou. Při zavádění 

dobrovolníků do zdravotnických zařízení je nutné respektovat určitou hierarchii, 

která v každém nemocničním prostředí existuje, a vnitřní řád nemocnice. 

Dobrovolnictví by nemělo narušovat léčebný provoz a zároveň by mělo vhodně 

doplňovat práci odborného personálu. Tím se stává součástí komplexní péče o 

nemocné. 

Dobrovolnický program v nemocnicích má stejně jako ostatní dobrovolnické 

programy osvědčenou strukturu, kterou je dobré respektovat39
. Dobrovolníci 

procházejí stanovenou procedurou než jsou aktivně zapojeni do programu40
. Hlavní 

pozornost se věnuje pacientovu zdraví, bezpečnosti a zachování lékařského 

tajemství41
. Byl vytvořen systém pravidel, která jsou srozumitelná dobrovolníkům a 

také zdravotnickému personálu. Dobrovolníci dokáží příjemně narušit stereotyp 

pacientům i zdravotnickému personálu. Otevírají zařízení veřejnosti, která má často 

právě z tohoto typu zařízení neopodstatněný strach. Je důležité, aby se lidé naučili 

nevnímat nemoc jako překážku, jako konečnou stanici, ale jako výzvu jak 

pokračovat v činnosti, jak se naučit radovat se i přes zjevné překážky, které vůbec 

nemusí být nepřekonatelné. 

Ve zdravotnickém zařízení se objevují stále nové možnosti zapojení 

dobrovolníků. Nejvíce rozšířená a žádaná je pomoc v přímém kontaktu 

s nemocnými. Dobrovolnický program probíhá formou pravidelných aktivit, kdy 

dobrovolníci docházejí na jednotlivá oddělení dlouhodobě (jednou týdně na dvě až 

tři hodiny ve smluvenou dobu). Pomáhají k překonání a zkrácení náročné a dlouhé 

chvíle v nemoci, poskytují nemocným psychosociální podporu a tím přispívají 

39 'v , , v 

Srov. ZEMANOVA, B.; KORINKOV A, 1.; TOSNER, J. Praktický průvodce programem 
Dobrovolníci v nemocnicích. Praha: HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 2004, s. 32-37. 
40 Dobrovolník nejprve absolvuje pohovor s koordinátorem, poté se účastní jednodenního školení, 
ve kterém je seznámen se všemi náležitostmi programu. Každý dobrovolník odevzdává 
koordinátorovi aktuální výpis z Rejstříku trestů. Po podpisu administrativních formalit 
(např. Dohoda o dobrovolnické činnosti, Závazek mlčenlivosti dobrovolníka, Kodex dobrovolníka, 
vyplnění Registrační karty) se může zapojit do dobrovolnické činnosti. Dále má povinnost účastnit 
se pravidelných supervizních setkáních. 
41 Zachování lékařského tajemství je vždy součástí úvodního seznámení s nemocničním zařízením. 
Dobrovolníci podepisují prohlášení , že byli s tímto pravidlem seznámeni. Dobrovolníci nemají 
přístup ke zdravotním záznamům pacientů a nikdy by neměli hledat odpovědi na zvídavé dotazy 
pacientů ohledně jejich zdraví. Zároveň by neměli pokládat zkoumavé otázky týkající se pacientova 
zdraví. Srov. Příloha Č. 1. Závazek mlčenlivosti dobrovolníka. s. 142. 
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k lepšímu průběhu a efektu léčby. V podmínkách dětských klinik se nejvíce 

osvědčila dobrovolnická pomoc v odpoledních hodinách při pravidelných 

zájmových programech. Podle zdravotního stavu nemocných dětí s mmI 

dobrovolníci pracují individuálně nebo ve skupině. Další možností je výpomoc při 

organizování a realizaci jednorázových akcí42
. Dobrovolnické programy JSou 

úspěšné tehdy, podaří-li se dobrovolníky včlenit do zdravotnického týmu. 

Dobrovolník dokáže nemocné děti na chvíli zabavit a rozptýlit, má čas a 

trpělivost je vyslechnout. Přichází k dětem, aby je potěšil a mnohdy je přivede i 

k novým činnostem a k novým zájmům43 . Motivuje malé pacienty k uzdravení a 

léčba je poté prokazatelně účinnější. Umožňuje jim myslet na něco jiného, přenést 

se za hranice nemoci. Nemoc je tu samozřejmě přítomna a je nutné ji brát v úvahu. 

Negativní vnitřní postoj k onemocnění se může změnit vlivem nových podnětů a 

činností, které malým pacientům dobrovolníci nabízejí, aktivním zapojením do 

kreativních činností. Tím dochází k odreagování a odpočinku. 

Aktivity dobrovolníků jsou přínosné i pro rodiče nemocných dětí, kteří vidí 

své děti při činnosti šťastné, a to jim přináší velkou úlevu. Mohou se zapojit do 

programu se svými dětmi nebo pouze přihlíží. V době přítomnosti dobrovolníka u 

dítěte mají rodiče možnost odpočinku a regenerace sil. Důležitá je i komunikace 

mezi rodiči a dobrovolníky. 

Pro studenty je dobrovolnická činnost nenahraditelnou klinickou sociální 

prací s klienty v obtížných životních situacích. Zároveň je možností, jak se blíže 

seznámit se zdravotnickou profesí, jak smysluplně využít a vyplnit svůj volný čas, 

možnost realizovat se a být aktivní v péči o druhé. Dobrovolná pomoc ve 

zdravotnických zařízeních dává jednotlivcům možnost přispět smysluplným 

způsobem k dobru ostatních. 

Neméně důležité je i to, že dobrovolníci zároveň pomáhají zlepšovat mravní 

klima v naší společnosti, pěstovat lidskou solidaritu a posilovat vzájemnou důvěru. 

Program "Dobrovolníci v nemocnicích" pomáhá nejen hospitalizovaným 

dětem ke zpříjemnění chvil, které musí strávit v nemocnici, ale zároveň vnitřně 

42 Dobrovolníci pomáhají při organizaci např. divadelních představení, koncertů, veřejných sbírek, 
benefičních a prezentačních akcí, příprav výstav a dohledem nad nimi, krátkodobých tématických 
motivačních programů, vánočních besídek a jiných větších akcích. 
43 Například: tvořivá práce s nejrůznějšími materiály (např. s papírem, papírovou lepenkou, vlnou, 
textilem, lepidlem, nůžkami, modelovací hmotou atd.), hra na hudební nástroje, fotografování, práce 
s počítačem a jiné. 
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obohacuje samotné dobrovolníky, kteří tuto aktivitu vykonávají s láskou a 

nadšením. 

4.2. Historie programu 

O program "Dobrovolníci v nemocnicích" je v zahraničí velký zájem a je 

často součástí programů dobrovolnických center. V České republice nebylo 

jednoduché program začlenit do systému komplexní péče o nemocné. Bylo obtížné 

navázat na čtyřicetileté období totality a samozřejmě nebylo snadné proniknout do 

složitého nemocničního systému. Hierarchie a struktura nemocničních zařízení je 

komplikovaná a léčbě se podřizují veškeré činnosti. Je samozřejmé, že zavádění 

dobrovolníků do nemocničního zařízení naráží v některých případech na 

nepochopení ze strany vedení a obavy zdravotnického personálu. Přesto věřím, že 

program bude získávat větší důvěru a podporu vedení dalších nemocnic a stane se 

také nedílnou součástí dobrovolnických programů v ČR. 

První nepodařený pokus o realizaci programu byl v roce 1998. Nadace Open 

Society Fund Praha podporovaná Open Society Institute New York nabídla 

spolupráci na realizaci nového programu Baťově nemocnici ve Zlíně a Fakultní 

nemocnici sv. Karla Boromejského v Praze Pod Petřínem. Program se nerealizoval 

ani v jedné z těchto nemocnic, kvůli nedůvěře vedení a právníků obou nemocnic. 

Koncem roku 1998 byla doporučena ke spolupráci Fakultní nemocnice 

v Plzni. Na jaře 1999 se zúčastnili dva zástupci této nemocnice mezinárodní 

konference o dané problematice v Budapešti. Na jaře 1999 Nadace Open Society 

Institute New York požádala občanské sdružení Hestia o převzetí záštity nad 

dobrovolnickým programem. Národní dobrovolnické centrum Praha získalo v roce 

1999 grant na pilotní projekt tří pracovišť pro období říjen 1999 - březen 2000. 

Projektu se měly zúčastnit tři nemocniční zařízení - Fakultní nemocnice Motol v 

Praze, nemocnice v Kroměříži a Fakultní nemocnice v Plzni. Cílem projektu bylo 

představit myšlenku dobrovolnictví v nemocničním zařízení odborné i laické 

veřejnosti, vytvořit podmínky a vyzkoušet systém dobrovolné práce v podmínkách 

nemOCnIce. Ověřenou metodiku nabídnout dalším zdravotnickým zařízením. 

Nemocnice v Kroměříži a Fakultní nemocnice v Plzni se pilotního projektu 

nezúčastnily a do programu se zapojily až v pozdějších letech. 

26 



V listopadu 1999 navázala Hestia - Národní dobrovolnické centrum -

kontakt s Klinikou dětské onkologie ve FN v Motole, kde zahájila jednání s prof. 

MUDr. Josefem Kouteckým a MUDr. Ivanou Starou. Program se jako první 

uskutečnil na klinice dětské onkologie FN Motol v Praze, pod záštitou prof. MUDr. 

Josefa Kouteckého, DrSc. zakladatele oboru dětské onkologie v České republice. 

Klinika dětské onkologie poskytuje komplexní léčebnou péči dětem s nádorovým 

onemocněním. S převážnou většinou dětí jsou během pobytu na klinice po celý den 

přítomni rodiče nebo prarodiče. Od roku 1999 zde spolupracují s dobrovolníky. 

Tehdy pravidelně docházelo na oddělení 15 dobrovolníků, kteří byli především 

studenti pedagogické fakulty (oboru výtvarná výchova). Díky ohlasu a úspěšnosti 

této akce se dobrovolnická činnost rozšiřuje a od roku 2000 se do programu 

zapojilo dalších 16 klinik FN Motol. Vzniklo i samostatné oddělení nemocnice, 

které je zaměřené na psychosociální péči o nemocné. Obecně prospěšná společnost 

Klub Interaktivního domu44 byla původně zaměřená pouze na spolupráci s Klinikou 

dětské onkologie a postupně se rozvinula do podoby Dobrovolnického centra KID, 

o.p.s. při FN Motol. Vzniklo tak první specializované dobrovolnické centrum 

programu dobrovolnictví v nemocnicích a zařízeních sociální péče. Od léta roku 

2000 bylo Dobrovolnické centrum KID o.p.s. garantem dobrovolnického programu 

ve FN Motol. Od srpna 2000 do února 2001 došlo k velkému nárůstu 

dobrovolníků4s • Ve spolupráci s vedením nemocnice a pod metodickým vedením 

Národního dobrovolnického centra HESTIA tak fungovalo Dobrovolnické centrum 

KID o.p.s. při FN Motol jako jedno z největších svého druhu působících 

v nemocnici v České republice. Po pozitivních zkušenostech se začíná program 

rozšiřovat i do dalších zdravotnických zařízeních. 

Jako druhé nemocniční zařízení, které se do programu zapojilo, byl Odborný 

léčebný ústav ortoptický při nemocnici v Kroměříži za podpory ředitele MUDr. 

Petra Pšikala. Ortoptické oddělení poskytuje ortopticko-pleoptickou a operativní 

44 Posláním obecně prospěšné společnosti KID je pomoc při odstraňování umělých bariér mezi světy 
zdravých a nemocných, zlepšování psychosociálních podmínek pacientů, pomáhat při zařazení 
vyléčených pacientů zpět do běžného života a příprava zajímavých a dlouhodobých motivačních 
projektů. 

Již před zahájením programu probíhaly ve FN v Motole motivační programy KID o.p.s. (Interaktivní 
prázdniny a Indiánské prázdniny). 
KID o.p.s. spolupracuje i s dalšími neziskovými organizacemi, které svou činnost směřují na pomoc 
nemocným a handicapovaným (Klub přátel dětí s cystickou fibrosou, Okamžik, Slovo, Haima a 
jiné). 
45 Ve FN Motol bylo tehdy registrováno 59 dobrovolníků. 
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péči46 • Je určeno pro hospitalizaci dětí ve věku od 4 do 10 let z velkého spádového 

území celé Moravy. Oddělení má lůžkovou a ambulantní část, součástí je též třída 

základní školy a mateřská škola. Děti jsou tu často až 6 týdnů bez rodičů a daleko 

od domova. Počátkem roku 2000 proběhla pracovní schůzka zástupců Národního 

dobrovolnického centra Praha a Odborného léčebného ústavu ortoptického. 

Partnerem Národního dobrovolnického centra Praha se stalo občanské sdružení 

Spektrum, které se podílí na náboru, výběru, výcviku a následné supervizi 

dobrovolníků47 • V březnu roku 2000 získal program "Dobrovolníci v nemocnicích" 

oficiální podporu ředitele nemocnice MUDr. Petra Pšikala, a tím se mohl po 

počáteční fázi příprav realizovat. Začátkem dubna 2000 začali dobrovolníci 

uskutečňovat dobrovolnické činnosti na oddělení. 

Do dubna 2001, kdy končila pilotní část programu, se zapojilo pět 

nemocničních a zdravotnických zařízeních. Vedle výše zmíněných to dále byly 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, Léčebna dlouhodobě 

nemocných v Ryjicích u Ústí nad Labem a Nemocnice v Českých Budějovicích. 

Nejčastější formou orgamzace dobrovolnického programu je spolupráce 

nemocničního zařízení s neziskovou organizací, dobrovolnickým centrem, které má 

již zkušenosti se školením a vedením dobrovolníků.V Rajhradě u Brna si hospic 

program řídí sám, ve zbývajících zařízeních je nositelem programu místní 

dobrovolnické centrum. Ve FN v Motole je to Dobrovolnické centrum Klub 

interaktivního domu o.p.s., v Odborném léčebném ústavu ortoptickém při 

nemocnici v Kroměříži Spektrum o.s., v Léčebně dlouhodobě nemocných 

v Ryjicích u Ústí nad Labem místní dobrovolnické centrum a v Nemocnice 

v Českých Budějovicích Ústav sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské 

univerzity. Od listopadu 1999 do dubna 2001 se do programu zapojilo 115 

dobrovolníků, jejichž dobrovolná činnost přesáhla více než 1500 odpracovaných 

hodin. V dubnu 2001 bylo zapojeno 19 klinik a oddělení z pěti zdravotnických 

zařízení v České republice. 

Po ukončení pilotního programu zůstává i nadále snaha zajistit vhodné 

podmínky pro další nemocniční a zdravotnická zařízení, která mají zájem 

46 Ortoptika je soustava speciálních cvičení k nápravě poruch binokulárního vidění, a to zejména 
šilhavosti. Pleoptika je způsob léčení tupozrakosti zakrytím dobře vidícího oka na několik hodin 
denně. 

47 Velkou část dobrovolníků v Odborném léčebném ústavu ortoptickém tvoří studenti Vyšší odborné 
školy pedagogické a sociální v Kroměříži. 
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spolupracovat s dobrovolníky. Podařilo se získat podporu Ministerstva 

zdravotnictví České republiky. Pro rok 2002 vypsalo v rámci stejného programu 

dotace pro dobrovolnické programy ve zdravotnických zařízeních48 . Dobrovolnický 

program byl podporován nadacemi Open Society Fund Praha a Open Society 

Institut New York a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. 

Aby se program mohl uplatnit v téměř každém zdravotnickém zařízení, bylo 

cílem nejprve zmapovat celkovou situaci v našich nemocnicích a zpracovat 

metodiku. Důležité bylo připravit a odzkoušet ucelený systém práce s dobrovolníky 

ve složitém prostředí nemocnic. To se podařilo a v roce 2002 Hestia publikovala 

první manuál pro dobrovolníky v nemocnicích49
. Ve spolupráci s dobrovolnickým 

centrem FN Motol vyšel koncem roku 2004 druhý manuál50
, který byl již rozšířen o 

nové zkušenosti a postřehy. 

4.3. Dobrovolnictví jako součást komplexní péče o nemocné 

Nemocniční zařízení je velmi specifické prostředí, kde jsou profesní činnosti 

velmi specializované a organizované. Léčebný proces je ovlivněn moderními 

vyšetřovacími a léčebnými technologiemi, které napomáhají v diagnostické 

rychlosti a možnosti cílené léčby. Medikamentózní léčba je ale stejně důležitá jako 

léčba psychosociální. Nesmí docházet k odlidštění medicíny a stavění bariér mezi 

zdravotníky a nemocnými dětmi. Prostředí nemocnice, které respektuje tělesné, 

sociální, psychické a duchovní potřeby nemocných se pozitivně promítá do 

efektivity léčby. 

Nemoc jednoho orgánu nebo části těla je vždy onemocněním celého člověka 

a zasahuje život celé rodiny. Je tedy velice důležitá všestranná komplexní péče. 

Součástí komplexní péče o nemocné je pomoc lékařů, zdravotních sester, 

ošetřovatelek a dalších odborníků (např. psychologů, rehabilitačních a sociálních 

pracovníků a podle životního zaměření nemocných i pomoc duchovních a dalších). 

Léčba nemoci má být komplexním procesem, na kterém tvořivým způsobem 

48 Bylo podpořeno deset projektů v celkové výši 904 000 Kč. 
49 Ministerstvo zdravotnictví dvakrát podpořilo z programu Národního plánu vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením vydání manuálu Dobrovolníci v nemocnicích. 
NOVOTNÝ, M.; STARÁ, 1. a kol. Využití dobrovolníků v nemocnicích. Metodický manuál 
k dobrovolnictví v nemocnicích. Praha: Hestia, 2001. 
NOVOTNÝ, M.; STARÁ, 1. a kol. Dobrovolníci v nemocnicích. Metodický manuál pro zdravotnická 
a sociální zařízenÍ. Praha: Hestia, 2002. ISBN 80-238-8697-5. 
50 • v • • v 

ZEMANOVA, B.; KORlNKOV A, 1.; TOSNER, J. Praktický průvodce programem Dobrovolníci 
v nemocnicích. Praha: HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 2004. 
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spolupracují všechny zúčastněné strany. V některých zdravotnických zařízeních 

patří nepochybně do komplexní péče i pomoc dobrovolníků, kteří pomáhají 

v naplňování lidských potřeb pacientů. 

Základem psychosociální péče Je podpora nemocného a jeho rodiny 

v náročné životní situaci, pomoc zvládnout akutní krizovou situaci, fázi přijetí 

onemocnění nebo případného konce života. Dále je důležité nabídnout pomoc při 

hledání východisek a nalezení nového životního stylu a smysluplnosti životaS1
. 

Psychosociální léčba pomáhá malému pacientovi a samozřejmě i jeho rodičům 

vyrovnat se s onemocněním, s hospitalizací a s dalšími souvisejícími problémy. 

Přítomnost osob přicházejících do nemocnice "zvenčí" má vliv zejména na udržení 

sociálních kontaktů a vztahů. Rodiče, příbuzní, přátelé a samozřejmě i dobrovolníci 

pomáhají nemocným dětem na úrovni fyzické, psychické a sociální podpory. Děti 

jsou velmi citlivé, často mívají strach a uzavírají se do sebe. Proto je velmi důležité 

podpořit je skrze jejich psychickou a sociální pohodu k rychlejšímu uzdravení, 

neztratit jejich důvěru, nezklamat je a být jim oporou v nelehkém životním období. 

Dobrovolníci musí mít pochopení pro mnohé důvodné zákazy 

v nemocničním zařízení. Snaží se, aby se děti v nemocnici cítily co nejlépe a 

hlavně, aby alespoň na chvíli zapomněly na svou nemoc a svá trápení. Pomáhají 

dětem zapomenout na důvody pobytu v nemocnici. Pomáhají jim překlenout 

náročné chvíle, posilují jejich duševní pohodu a samozřejmě i postoj k aktivní 

spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci představují nezbytný doplněk komplexní 

péče o nemocné děti, přinášejí na dětská oddělení optimismus, dokáží zpříjemnit 

volné a náročné chvíle v nemoci. Přinášejí do nemocnice aktivitu, chuť do něčeho 

se zapojit, a tím podporují vůli a sílu k životu a uzdravení. Největší odměnou pro ně 

je dětská radost, rozzářené dětské oči a dětský úsměv. 

Dobrovolníci svou pravidelnou přítomností na dětských klinikách, tvořivou 

iniciativou a spoluprací na dlouhodobých tematických komunikačních programech, 

které jsou zaměřené na zvyšování motivace a aktivizaci nemocných dětí, výrazně 

podporují odbornou psychoterapeutickou pomoc. Iniciativa dobrovolníků je 

v nemocničním prostředí významným přínosem a je důležitým podpůrným 

51 Srov. FRANKL, E.V. Člověk hledá smysl, úvod do logoterapie. Praha Psychoanalytické 
nakladatelství, 1994. ISBN 80-901601-4-X. 
Srov. FRANKL, E.V. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1994. ISBN 80-85139-29-2. 
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léčebným prvkem. Dobrovolnické činnosti JSOU začleněny do komplexních 

programů kvality péče o nemocné děti. 

Je důležité začleňovat dobrovolníky do systému nemocniční péče, aby se 

stali součástí nemocničního prostředí. Dobrovolnictví v nemocnicích by nemělo 

nahrazovat placenou práci profesionálů, mělo by ji pouze vhodně doplňovat a 

obohacovat. 

Je zapotřebí podpořit myšlenku dobrovolnictví na dětských klinikách, aby 

stále více českých nemocnic uznávalo tuto formu pomoci za součást zvyšování 

sociální a psychické pohody malých pacientů. Věřím, že v budoucnu bude uznávat 

tuto formu pomoci stále více zdravotnických zařízení a že české nemocnice budou 

příkladem i jiným zahraničním nemocnicím. 
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5. Nemocné dítě 

Nemocnice se odlišují od ostatních zařízeních, které dítě zná ze svého 

života. Jiné prostředí a jinou životní situaci přináší dětská oddělení okresní 

nemocnice a jinou dětská klinika či vysoce specializované pracoviště fakultní 

nemocnice. Často jsou to obrovské budovy, které jsou členěny na mnoho 

specializovaných klinik. V labyrintu nemocničních chodeb je mnoho lidí, kteří 

hledají pomoc a svádějí velký boj s nemocí. Děti i dospělí jsou zde označováni a 

nazýváni jako pacienti a jsou z různých koutů našeho nebo i jiného státu. Hlavním 

úkolem nemocnice je podrobně dítě vyšetřit, stanovit diagnózu, léčit, vyléčit nebo 

alespoň zlepšit zdravotní stav a to mimo domov. 

Představa o tom, co je nemocnice, je pro každé dítě zcela jiná. Úrazem či 

nemocí se dostává do náhlé změny životní situace. Vytržení dítěte z domova a 

umístění ve zdravotnickém zařízení je značnou zátěží pro celý jeho organismus. 

Nemocniční prostředí je složité, komplikované, neznámé a nezvyklé. Dítě přichází 

do nemocnice s jistou dávkou nejistoty, úzkosti, strachu a očekávání. Častým 

problémem při hospitalizaci je překonávání adaptačních obtíží. Nemocný se musí 

přizpůsobit novému prostředí a nárokům nemocničního režimu. 

Snahou humanizované léčebné péče je, aby malý pacient byl v co nejlepším 

psychickém a tělesném stavu a aktivně se zapojil do ozdravného procesu. Pobyt 

v nemocnici je omezen pouze na nezbytnou dobu a na některých dětských 

odděleních jsou zavedeny neomezené návštěvy. Rodiče nebo někdo z nejbližších 

mohou být s dítětem hospitalizováni52
. Nemocné dítě má právo, aby u sebe mělo 

někoho blízkého, koho má rádo. Rodiče jsou považováni za neoddělitelnou součást 

světa svého dítěte53 . Podílí se na péči o malého pacienta a spolurozhodují o průběhu 

léčby54. Citový vztah dítěte k matce a k ostatním blízkým je vztahem důvěry, 

bezpečí a jistoty. Odloučení od rodiny představuje vážný zásah do života a psychiky 

nemocného. 

52 Děti do šesti let mají možnost být hospitalizovány s maminkou či tatínkem. 
53 Z pohledu nemocného dítěte jsou rodiče mnohem důležitější než lékař či ostatní zdravotnický 
personál. 
54 Partnerství rodičů a odborníků je založeno na výměně informací, společném hodnocení a 
rozhodování a na sdílení pocitů. S rodiči se jedná jako s rovnocennými partnery v ošetřujícím týmu. 
Odborníci poskytují odborné malosti a prostředky, rodiče poskytují vědomosti o svém dítěti. 

32 



Rodina je významným činitelem ve výchově dítěte, v jeho individuálním 

vývoji, při formování názorů, postojů a utváření jeho hodnotové orientace. V rodině 

se uplatňuje rodinná či rodová tradice v nazírání na nemoc a zdraví. Děti přebírají 

hodnotové postoje a představy od svých rodičů. Základem postojů jsou i předchozí 

zkušenosti, a proto je důležité, aby si malí pacienti odnášeli z nemocničního 

prostředí co nejvíce dobrých zkušeností. 

Každé dítě má jiný postoj ke zdravotnickým pracovníkům, k prostředí 

nemocnice, k vlastnímu zdraví i k prožívané bolesti. Přichází do nového sociálního 

prostředí dětského oddělení. Musí se podřídit pevnému dennímu režimu a budovat 

nové sociální vztahy v nemocničním prostředí. 

I dítě upoutané na lůžko má mít možnost hrát si a být respektováno jako 

člověk, který má své vlastní pocity a práva. Má být informováno o svém stavu a 

dalším léčebném postupu. Všechny kladené otázky by mu měly být zodpovězeny 

jazykem, kterému rozumí. Podávané informace by měly být přizpůsobeny věku 

dítěte a neměly by být zatěžovány nadměrnými výklady. 

Nemoc často omezuje dítě v činnostech a v potřebě volného pohybu. 

Mnohdy je upoutané pouze na lůžko, je odloučeno od svých nejbližších, od 

kamarádů a nemůže se plně věnovat svým zájmům. 

Práce s nemocnými dětmi je náročná, protože je jejich vnímání mnohem 

citlivější. Intenzivněji prožívají radost, ale i všechna vyřčená slova. Projevují se 

nápadné výkyvy nálad, výkyvy pozornosti, rychlejší únava a větší citlivost na 

kritické poznámky dospělých. 

Dobrovolník přistupuje k dětem se zvláštním taktem a ohleduplností. Přináší 

radost, která léčí tělo, duši i ducha. Zlepšuje celkové emocionální ladění. Navozuje 

dostatek příležitostí pro rozhovor, který je neformální v přátelské atmosféře 

vzájemného respektování a důvěry. Děti mají možnost svěřit se se svými problémy 

a starostmi. Podporuje nemocné svou blízkostí, povídáním a hrou. Spolupráce 

dobrovolníka s rodiči přináší oboustranné obohacení o zkušenosti. Dobrovolník 

zaujímá k rodičům dětí sympatizující postoj a projevuje porozumění pro jejich 

duševní stav. Buduje si přirozenou autoritu založenou na empatii, vlastních 

znalostech, dovednostech a důslednosti. Významně přispívá k aktivizaci a celkové 

psychické pohodě malých pacientů a dobré atmosféře v nemocnici. 

Dobrovolníci by měli disponovat schopnostmi, jak nakládat se zátěžovými 

prožitky a vlastními emocemi. Neměli by se cítit špatně v nemocničním prostředí. 
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V nemocnicích často vidí věci, které by většina z nás asi nikdy vidět nechtěla. 

Každý člověk se v rámci sebezáchovy pokouší vyhnout těžkým emocím, 

nepříjemným a těžkým zážitkům. K zvládnutí obtížných a náročných situací je 

zapotřebí spousta informací, komunikačních dovedností a schopnost nakládat se 

zátěžovými prožitky. Proto je nutné, aby supervizoři poskytovali dobrovolníkům 

odbornou podporu a vedení. Koordinátor zajišťuje vhodné podmínky pro 

dobrovolnickou činnost na dětských klinikách. 

Je zřejmé, že zdaleka ne všichni zájemci o dobrovolnictví v nemOCnICI, 

v sobě najdou dostatek sil a schopností, aby mohli docházet na nemocniční 

oddělení, kde jsou děti ve vážném zdravotním stavu. Vyrovnat se se specifickým 

prostředím nemocnice není jednoduché. Pro ty, kdo to zvládnou, může 

dobrovolnictví nabídnout smysluplné naplnění jejich života. Dobrovolník by se měl 

stát rovnocenným partnerem nemocného dítěte. Neměl by mít tendenci děti litovat. 

Vykoná tím mnoho pro nemocné děti, pro sebe, ale i pro celou svou rodinu. Cílem 

dobrovolnické práce na dětském oddělení je přirozenou formou zamezit strádání 

malého pacienta. 

5.1. Vliv onemocnění na psychický stav dítěte 

Somatické onemocnění způsobuje změny v lidské osobnosti a znamená 

určité mimořádné zatížení nervové soustavy. Duševní zdraví nelze oddělit od 

tělesného zdraví. Při onemocnění dítěte se musí léčba týkat celé jeho osobnosti. 

Nemoc, která zatěžuje a vyčerpává nervovou soustavu, ohrožuje zdravý 

psychosociální vývoj malého pacienta. Dlouhodobé psychické strádání může 

vyvolat různá onemocnění. Úspěšný boj s nemocí a podpora psychického stavu má 

velký význam pro zdravý duševní vývO/5. 

Nemocniční prostředí je zařízeno pro ošetřování malého pacienta a pro 

provádění léčebných zákroků. Liší se od rodinného prostředí, které bývá většinou 

bohatší na podněty a na vývojovou stimulaci dítěte. Dítě, které dlouhodobě trpí 

nedostatkem smyslových, citových a sociálních podnětů je ohroženo vznikem 

psychické deprivace. Psychickou deprivaci lze definovat jako duševní stav, který 

vzniká v určitých životních situacích, kdy dítě nemá příležitost k uspokojení 

55 Během některých onemocnění může docházet k zastavení vývoje či regresu do nižších vývojových 
fází, zvláště u dětí předškolního věku. Například se u nich může objevit pomočování. 
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základních duševních potřeb. Zejména děti, které pobývají v nemocmc! 

dlouhodobě, j sou ohroženy nejvíce. 

Umístěním v nemocničním zařízení dochází k zásahu do známého denního 

režimu. Dítě se v nemocnici setkává s novým dosud neznámým prostředím 56. 

Hospitalizace je pro ně obvykle novým druhem zážitku a účel je pro ně mnohdy 

zcela nesrozumitelný. Trpí neurčitou nejistotou z neznámé a nepřehledné situace. Je 

si však vědomo toho, že jeho stav je zřejmě vážnější, když se nemohlo léčit doma. 

Povědomí o vážnosti nemoci se podílí na značném psychickém napětí. Dochází 

ke změnám v psychice a mění se i fyzická stránka dětské osobnosti. 

Dítě může reagovat nezvykle a nepřiměřeně na podněty přicházející z jeho 

sociálního prostředí. Objevují se pocity smutku, nejistoty, strádání, citová 

nevyváženost provázená střídáním nálad, nadměrnou lítostivostí, plačtivostí, 

neklidem a úzkostí. Setkáváme se i s agresivitou a vzdorovitostí. Mění se celý jeho 

dosavadní životní rytmus. Ten předkládaný mu připadá v mnohém nepřirozený a 

nesrozumitelný. 

Každé dítě se úměrně ke svému věku zajímá o svou nemoc a klade si mnoho 

otázek. Zajímá se o to, zda bude vyšetření bolestivé a proč jej podstupuje, jaké jsou 

výsledky tohoto vyšetření, proč se změnil jeho zdravotní stav a jaké následky 

onemocnění si ponese do dalšího života. Podle věku a vývojové úrovně dítěte 

dokáže chápat nezbytnost pobytu v nemocnici. Existují velké rozdíly v reakci 

jednotlivých dětí. Některé děti se na nové prostředí brzy adaptují, spřátelí se 

s dalšími dětmi na oddělení a snášejí pobyt statečně. Jiné naopak prožívají strach, 

beznaděj, žal a stres a dožadují se návratu do rodinného prostředí. 

Pokud je hospitalizace předem plánovaná, mělo by na ni být dítě připraveno. 

Chování malého pacienta ovlivní postoje rodičů k nemoci a k léčbě. Negativní 

zkušenosti dítěte s bolestivými zásahy lékaře či sester a vliv nepravdivých 

informací nepříznivě ovlivňují jeho psychický stav. 

V životě dětí většinou převládají kladné emoce, jako jsou radost a štěstí ze 

smysluplného života. Do nemocnice přichází ve stavu vnitřní úzkosti a s obavami, 

co ho čeká. Řada výkonů, které v nemocnici podstupuje, je u něho spojena 

s nepříznivými pocity, bolestí, obavami a strachem. Týká se to jak diagnostických 

56 Neznámé prostředí budí v dětech úzkost a nejistotu. Známé prostředí naopak poskytuje dítěti 
jistotu a pocit bezpečí. Nejspolehlivější ochranou před úzkostí je blízkost a přítonmost někoho, 
ke komu má nemocné dítě citový vztah. 
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vyšetření, tak i terapeutických zásahů. Bojí se bolesti, nešetrného zacházení, 

bolestivých léčebných zákroků, neznámých lidí a situací. Dítě musí zvládat 

negativní psychické jevy spojené s těmito postupy. Emocionální stav nemocného je 

značně změněn. Charakterizuje ho celý soubor negativních citů jako je bolest, 

strach a nejistota57
. 

Dítě si do nemocnice přináší nejen svou nemoc, ale i fobie, které si vytvořilo 

během života58
. K odstraňování fobií a strachu se používají různé metody. Jednou 

z metod je i působení herní terapeutky na dětském oddělení. Pomoci zvládat dítěti 

často iracionální strach a fobie lze také zvyšováním vzájemné důvěry mezi dítětem 

a zdravotním personálem. Většina rodičů svou přítomností malé pacienty uklidňují, 

povzbuzují a posilují pocit bezpečí59 . Ti jsou pak méně úzkostní a lépe spolupracují. 

Rodiče nablízku jsou nejvydatnějším zdrojem opory a jistoty. 

Dítě ve špatné náladě vidí vše černě, nedokáže se na nic soustředit a více 

vnímá bolest60
. Pokud dítě trpí dlouhotrvající bolestí, je jeho psychosociální vývoj 

ohrožen dvojnásobně. Dobrovolník působí pozitivně na emoce dítěte a obohacuje 

nemocniční den o radostné podněty. Monotónnost a nedostatek podnětů z vnějšího 

světa ovlivňují dětské vnímání příznaků onemocnění a vedou k zveličování vjemů 

bolesti. Naopak bohatost podnětů a odvádění pozornosti od nemoci přispívají ke 

snižování pocitu bolesti. Je-li dítě v dobré náladě, nemusí jej každý příznak 

negativní změny zdravotního stavu tolik vyčerpávat. 

Sebedůvěru a kladné sebehodnocení získává dítě při činnostech, které dobře 

ovládá a pro které má předpoklady. V nemocnici tyto činnosti často nemůže 

provozovat. Jiné aktivity, které jeho zdravotní stav dovolí vykonávat, mnohdy 

bohužel neovládá a okruh zájmů se tím výrazně zužuje. To často vede ke snižování 

sebevědomí, sebehodnocení a mnohdy až k devalvaci sebedůvěry. 

57 U dětí předškolního a školního věku se může objevit strach z "nadpřirozeného". A to především ze 
strašidel, tmy, stínů a ze smrti. Výjimkou nejsou ani děsivé noční sny. Důležité v boji proti dětskému 
strachu je klid, laskavost a povzbudivé chování. 
58 Fobie lze definovat jako chorobný, nepřiměřeně silný a neodůvodněný strach před někým, něčím, 
před určitou činností nebo událostí. Řada fobií u dítěte vznikla na základě toho, co slyšelo a vidělo. 
59 Někteří rodiče zaujímají ke svému nemocnému dítěti nevhodné výchovné postoje. Mohou být 
velmi úzkostliví, trpí nejistotou a mnohdy upadají do pasivity a beznaděje. Jejich přítomnost pak 
narušuje duševní pohodu malého pacienta. 
60 Definice bolesti říká, že se jedná o nepříjemnou smyslovou a emoční zkušenost, která je spojená 
s akutním nebo potenciálním poškozením tkáně. Nebo se jedná o zážitek, kdy popisované výrazy 
značí takové poškození. Bolest je vždy subjektivní záležitostí. Srov. VOKURKA, M.; HUGO, 1. aj. 
Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2005, s. 116-117. ISBN 80-7345-058-5. 
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Náhlé přetížení nadměrnými požadavky může vést ke vzniku neurotických 

stavů, které se mohou projevovat podrážděností, plačtivostí, malým zájmem o hry a 

ostatní činnosti, popřípadě i nechutí k jídlu. Přesto je důležité požadovat od 

nemocných dětí důsledné dodržování jednou stanovených pravidel. Nemělo by 

docházet k rozporu v požadavcích, aby nedocházelo ke vzniku neurotických 

projevů a k rozviklání tvořícího se charakteru dítěte. 

O vnitřním pocitu člověka vypovídá zejména mimika61
. Ta patří do 

repertoáru zcela specifických lidských projevů stejně jako řeč, úsměv a smích. 

Výraz dětského obličeje vzniká nekontrolovaně, bez myšlení a bez vědomého 

rozhodování. Sděluje nám, co jedinec cítí a prožívá. Výrazu tváře rozumíme 

většinou bez dekódování a dešifrování, ale nemusíme vždy rozumět dokonale. 

K dětství náleží nejen hra, ale také veselost. V dětském úsměvu se nalézá 

nesmírná komunikační síla. Smích je specificky lidským a společenským projevem. 

Když se děti smějí, necítí bolest a nemyslí na to, co bude zítra. Společně se zasmát 

představuje vyšší stupeň komunikace. Jedná se o vyšší úroveň vzájemnosti a o 

společné sdílení radosti. Účelné zaměstnání, zajímavé hry a zábavné činnosti se 

podílejí na radostné náladě dětí. 

Předepsaný klid na lůžku malého pacienta psychicky vyčerpává. Proto 

přijímá s povděkem zájem dobrovolníka, s kterým si může popovídat, svěřit se mu 

se svými problémy a odreagovat se při různých činnostech. Nemocné dítě potřebuje 

být zaměstnáno nějakou aktivitou a upoutáno zájmem, aby nepodléhalo depresi62
, 

která by oslabila jeho odolnost. 

Dobrovolník vykonává činnosti ve zcela specifickém nemocničním 

prostředí, kde nemoc náhle vítězí nad zdravím a naopak. Pracuje s nemocnými 

dětmi, které mají psychiku narušenou odloučením z rodinného prostředí, strádáním 

z nejistoty, obavou z lékařského zákroku. Velmi uvážlivě a citlivě přistupuje k dítěti 

61 Mimikou nazýváme výrazy tváře (stahy svalů), pohyby a gesta, které doprovází řeč. Na vnímání 
mimiky se podílí pravá mozková hemisféra. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. 
Praha: AV ČR, 2001, s. 499. ISBN 80-200-0607-9. 
62 Podle Kapesního slovníku medicíny označuje pojem deprese duševní stav projevující se pocitem 
smutku, úzkosti, strachu, méněcennosti, ztrátou jistoty a zájmů. Jedná se o smutnou depresivní 
náladu bez zjevné příčiny. Deprese mohou být součástí neurózy, psychopatie nebo jsou reakcí na 
závažnou událost. Epizoda tohoto onemocnění postihuje během života poměrně velkou část 

populace a v některých případech má tendenci se opakovat. Podstatou stavu jsou poruchy 
neurotransmiterů v mozku, a to zejména nedostatek noradrenalinu a serotoninu. K léčbě se používají 
psychofarmaka, antidepresiva, psychoterapie, elektrokompulzivní léčba a jiné léčebné metody. 
Srov. VOKURKA, M.; HUGO, J. Kapesní slovník medicíny. Výkladový slovník lékařských termínů 
pro širokou veřejnost. Praha: Maxdorf, 2005, s. 43. ISBN 80-7345-053-4. 
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a vede své pedagogické působení. Odhaduje jeho správnou intenzitu, aby nedošlo 

k poškození psychiky nemocného. Důležité je porozumět životní situaci malého 

pacienta a snažit se přeměnit pobyt v nemocnici v pozitivní přínos. 

Nemocné dítě ke svému uzdravení potřebuje nejen fyzické zdraví, ale i 

rovnováhu a stabilitu v oblasti duševní, vztahové a sociální. Dobrovolník může 

pomoci při hledání nové motivace, smysluplnosti života a životního zaměření. 

Svými činnostmi se zaměřuje na uspokojování základních psychologických potřeb 

dítěte, na potřebu citového kontaktu, bezpečí, samostatnosti, sociálního respektu, 

sebeúcty a samozřejmě na potřebu aktivity. Podílí se na odstraňování úzkostí, 

stísněného ladění a na rozvíjení poznávacích procesů, citů, vůle a prevenci vzniku 

deprivačního syndromu. 

Svými programy vytváří klidné a vyrovnané prostředí, zkracuje dlouhé 

čekání na operace či vyšetření, a tím zmírňuje vyčerpávající prožitky strachu a 

úzkosti. Děti rozptýlí, zabaví a odvede jejich pozornost k jiným tématům. V tvořivé 

hře má nemocný možnost odreagovat napětí a uvolnit se. Své nepřátelství si může 

vybít při hře s vojáčky, s loutkami, při kreslení či malování a při řadě jiných 

činností. Nemocné děti vyžadují zvláštního porozumění, přístupu i vedení. 

Dobrovolník chce pomáhat, a proto by měl umět a chtít porozumět dětským 

těžkostem, umět se vcítit do jejich myšlenkového stavu a naladění. Dobrovolnické 

aktivity přinášejí do života malých pacientů radost, která je obrovskou energií a 

dává chuť žít. Porozumění psychice nemocných dětí předpokládá znalost obecné a 

vývojové psychologie. Proto si myslím, že by koordinátoři v jednotlivých 

nemocnicích měli nabízet možnost přednášek a vzdělávacích kurzů ohledně této 

problematiky. Jsem přesvědčena, že by o tyto kurzy byl ze strany dobrovolníků 

velký zájem. 

5.2. Sociální důsledky onemocnění 

Osobnost jedince a jeho individualita se utváří v průběhu ontogenetického 

vývoje působením různých činitelů. Vrozené předpoklady a vlohy si dítě přináší na 

svět. Velký vliv na jeho vývoj má sociální prostředí63 . Vyrůstá v určitém prostředí, 

kterým je ovlivňováno a zároveň je samo aktivně ovlivňuje. Žije v určitých 

63 Srov.KRAUS, B. Prostředí a jeho vliv na jedince. In Člověk - prostředí - výchova. K otázkám 
sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 99-109. ISBN 80-7315-004-2. 
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životních podmínkách64
, kterým se přizpůsobuje, přetváří sije, nebo si vytváří nové 

podmínky. Onemocnění a zdravotní obtíže vnášejí napětí a netrpělivost do 

sociálního prostředí nemocného. 

Zvládání životních těžkostí je dynamickým procesem, v jehož rámci dochází 

k vzájemným interakcím mezi nemocným dítětem a jeho zdravotní situací. Malý 

pacient má určité zdroje, možnosti, hodnoty a osobní zaměření. Nemoc klade určité 

požadavky a působí na ně řadou vlivů. Na zvládání onemocnění má vliv i osobní 

charakteristika optimismu a zvláště tzv. naučeného optimismu, sebedůvěry a 

sebehodnocení, vnímání osobní zdatnosti a snadné zranitelnosti. Zároveň je důležitá 

trpělivost a tolerance na straně nemocného, tak i na straně rodiny a zdravotnického 

personálu. 

Nemoc dítěte si uvědomuje a prožívá i jeho nejbližší sociální okolí, které 

reaguje na změněnou situaci a vyrovnává se s ní. Onemocnění znamená otřes 

v postojích a představách rodičů a změní plány i možnosti celé rodiny. Rodina jako 

primární sociální skupina se podílí se svými bohatými a intimními citovými vztahy 

na formování osobnosti jedince. Je prvním prostředím volnočasového života a 

výchovy. Vytváří hmotné podmínky a sociální ochranu a pokládá základy 

hodnotové orientace65
. Onemocněním vzniká v rodině náročná výchovná situace a 

záleží na postojích rodičů, jak se s ní vyrovnají. Vzniká tu mnoho příležitostí pro 

nesprávné výchovné zacházení s malým pacientem66
. Rodina není izolovanou 

společenskou jednotkou, rodiče jsou zapojeni v dalších společenských kruzích67 a 

proto se jejich neklid, napětí a úzkost přenáší dále. 

Celá atmosféra rodiny se promění na základě vážnosti a druhu nemocI. 

Každé onemocnění vytváří jinou psychosociální situaci a ovlivňuje celý rodinný 

64 Každé dítě má ve své rodině odlišné výchovné podmínky, různé jsou i životní osudy a cesty, 
sociální, materiální a kulturní úroveň, vzdělání rodičů apod. 
65 J. Pelikán chápe výchovu jako proces záměrného působení na osobnost člověka. Cílem je 
dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji. Vedle přímého pedagogického působení se vytváří 

podmínky a prostor pro samostatný a osobitý rozvoj každého jedince. Bere se ohled na individuální 
předpoklady osobnosti jako autentické, integrované a socializované, která je schopna vlastního bytí 
se sebou samým, s druhými jedinci, se společenstvím a samozřejmě s přírodou. Základním úkolem 
vychovatele je pomáhat jedinci být sám sebou, integrovanou, autentickou a socializovanou 
osobností. Jedná se o výchovu provázející, kdy vychovatel je průvodcem dítěte při jeho vstupu do 
života. Srov. PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. 
Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0345-4. 
66 Pokud rodiče neporozumí přechodným nápadnostem v chování dítěte, mohou se dopustit 
nepřiměřených a nesprávných výchovných zásahů. Druhotné následky pramenící z nesprávné 
výchovy, zhoršují průběh samotné léčby a přinášejí další výchovné problémy po ukončení léčby. 
67 V širší rodině, ve společnosti přátel a známých, na pracovištích atd. 
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život68
. Při onemocnění dítěte se změní jeho chování a nálada, ale zároveň se 

promění i chování a nálada jeho rodičů a ostatních členů rodiny. Děti jsou vůči 

změnám ve svém prostředí individuálně vnímavé. Nejistota, úzkost rodičů, jejich 

nálady, postoje, projevy, změny v chování se ho mohou silně dotýkat. Jak rodina 

přijme nemoc, záleží na povahovém utváření rodičů, na jejich systému hodnot a 

životních zkušenostech. Malý pacient zařadí své onemocnění do struktury své 

osobnosti na základě objektivního vlivu nemoci a subjektivního hodnocení 

sociálního dopadu. 

Zdravé dítě žije v sociální síti své vlastní rodiny a ostatních lidí, které dobře 

zná69
. Rodina představuje pro dítě primární podpůrný sociální systém. 

Hospitalizovaný je v relativní sociální izolaci, kde převažuje kontakt s cizími lidmi. 

V nemocnici dochází k omezování rozsahu sociální sítě rodiny a ostatních blízkých. 

Potřeba sociální opory je výrazná a malému pacientovi se ji dostává 

prostřednictvím dobrovolníka7o. Sociální oporou, kterou dobrovolník nemocnému 

poskytuje ve chvílích jeho těžkostí, se rozumí v prvé řadě sociální kontakt, ochota 

naslouchat mu a vyslechnout ho, poskytnutí zpětné vazby a psychické podpory 

v jeho nelehké životní situaci. 

Nemoc ovlivňuje všechny sociální vazby malého pacienta. Separace dítěte 

od rodiny představuje náhlé přerušení vytvořených vztahů mezi dítětem a jeho 

rodiči. Odloučení od dítěte postihuje i samotné rodiče, kteří se cítí být osamělí, mají 

starosti, trpí nejistotou a někdy i pocitem viny. Separační úzkost se projeví ve 

vztazích k nemocnému, k ostatním členům rodiny i k ostatním lidem ve 

společenském styku. Děti v batolecím a předškolním věku jsou silně závislé na 

matce. Odloučením od matky mohou těžce strádat a při delším odloučení může 

docházet k deprivaci. U školního dítěte však může být separace prospěšná, neboť je 

vede k samostatnosti. Děti reagují odlišně, záleží na konstitučních 

68 U všech členů rodiny se zvyšuje celková míra únavy a pocity depresí. Potlačování negativních 
pocitů a zlosti zhoršuje situaci. Často je nemocí dítěte ovlivněn manželský a zvláště sexuální vztah 
rodičů. Přirozená úloha rodičů je potlačena a kompetence v péči o jejich nemocné dítě je 
minimalizována. Rodiče mívají pochybnosti o sobě samých, o svých rodičovských úlohách, 
schopnostech, postojích a pocitech. 
69 Společenství lidí určitým způsobem spolu spjatých vytváří tzv. sociální síť. Sociální sítí může být 
rodina, třída, sportovní tým, společenství sousedů nebo přátel ze zájmové skupiny apod. 
70 Termín sociální opora můžeme definovat jako trvající mezilidské spoje a vztahy jedince ve 
skupině lidí, na které se může spolehnout a kteří mu mohou poskytnout sociální podporu, asistenci a 
potřebné zdroje ve chvílích, kdy je potřebuje. 
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temperamentových vlastnostech, na předchozích životních zkušenostech na 

samotné formě separace7l
. 

Dítě přichází do neznámého prostředí a je umístěno do zvláštního pokoje, 

který má společně ještě s dalšími dětmi, které nezná. Ten se zdaleka nepodobá jeho 

dětskému pokojíku. Životní prostor je zúžen pouze na nemocniční pokoj, mnohdy 

jen na lůžko a stolek. Malí pacienti, jejichž zdravotní stav umožňuje volný pohyb 

po oddělení, mají k dispozici ještě prostory jídelní, učební a herní. Je tedy naprosto 

samozřejmé, že každý nemocný prožívá v prvních chvílích pocit omezenosti, 

ztracenosti, bezmocnosti a citelně prožívá odloučenost od rodiny a kamarádů. 

Navazování přátelských vztahů a přizpůsobování se nemocničnímu režimu záleží na 

individuálních schopnostech a míře adaptibility každého dítěte. 

Sociální interakce s blízkými lidmi je značně omezena. Dítě se dostává do 

interakce s cizími lidmi v jemu neznámém prostředí. Nechtěně přebírá novou 

sociální roli, a to roli pacienta72
. V roli nemocničního pacienta může ztrácet svou 

sociální identitu. Některé nemoci udržují nemocného na lůžku a izolují ho od 

společnosti. Odloučení od rodiny a izolace od kamarádů v dítěti často vyvolává 

'k t73 uz os . 

Zdravotnický personál očekává spolupráci. Dítě je pro něj často pouhým 

případem a jednání bývá neosobní. Malý pacient musí dodržovat řadu příkazů a 

odpovídat na dotazy ohledně svého zdravotního stavu, přesto má pocit, že mu jen 

málokdo naslouchá. To vše se projevuje ve změně kvality života. 

Pro děti předškolního věku jsou rodiče velkou citovou a psychickou 

podporou. Proto má jeden z rodičů možnost být hospitalizován i s malým 

pacientem. Přítomnost rodičů na dětském oddělení je častá a přispívá k ozdravnému 

procesu. Z pouhého doteku, pohledu a mimiky obličeje dokáží přečíst co se v jejich 

dětech odehrává. Významný je i fyzický kontakt jako je pohlazení, pochování a 

držení za ruku. Dítě má s sebou na nemocničním pokoji své jistoty a své zázemí. 

71 Separace může být náhlá, postupná, úplná, částečná, krátkodobá i dlouhodobá. 
72 Určitá pozice člověka ve skupině očekává jisté jednání a chování. Toto očekávané chování 
nazýváme rolí. Jedinec je vždy současně členem několik sociálních skupin a v každé z nich zastává 
určitou pozici a s ní spojenou roli. Sociální role jsou tedy určité způsoby chování a jednání, které 
sociální okolí od člověka očekává z hlediska jeho věku, pohlaví a společenského statusu. Role 
odrážejí a trvale formují osobnost jedince. 
73 Oddělením od matky dítě ztrácí oporu a pocit bezpečí, který je důležitý pro snadnější průběh 
nemoci. Děti do pěti let reagují na odloučení křikem, pláčem a odmítají nabízenou péči. Někdy 
naopak vyžadují neustálou pozornost zdravotnického personálu nebo se stávají smutné a apatické. 
Stýskání doprovázené nudou a apatií patří k nejhorším pocitům nemocných. 
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Rodiče jej dobře znají, odhadnou jeho potřeby a reakce na určité situace a umí jej 

nejlépe podpořit a utišit. 

V důsledku sociální vyspělosti se starší děti školního věku dokáží rychleji 

adaptovat v novém nemocničním prostředí. Přesto čerpají od svých rodičů jistotu a 

sílu v boji s nemocí. Nemocniční řád umožňuje návštěvy každý den a na některých 

odděleních i v kteroukoli denní dobu. I krátkodobá návštěva je neocenitelná a to i 

pro dítě, u kterého rodiče předpokládají pro fyzickou vyspělost hladký průběh 

zvládnutí hospitalizace. Návštěvy poskytují citové uspokojení ze styku se známými 

a jemu blízkými lidmi a zbavují je pocitu opuštěnosti. Díky nim je nemocný stále 

účastným členem rodinné pospolitostC4
• Pravidelné návštěvy jsou prostředkem 

udržení citových pout mezi rodinou a dítětem75 • 

Dobrovolník vstupuje do kontaktu a interakce s nemocným. Všímá si toho, 

co sděluje slovy, ale i beze slov. Řeč a mluvení je pro dítě samozřejmostí a 

potřebou a slouží jako přirozený nástroj dorozumění s druhými lidmi. Ticho je pro 

něj nepřirozené a tísnivé a vzbuzuje v něm úzkost. Každé slovo má svůj význam, 

hodnotu a účinek a může se stát určitým pohlazením. Dobrovolník poslouchá co 

dítě sděluje, dešifruje a dekóduje tento zvukový záznam a snaží se porozumět jeho 

obsahu. Předpokladem pro dorozumění je jazyk, který je nejen nástrojem 

komunikace, ale především prostředkem interpretace sociální reality. Do 

komunikace vstupují také naše představy, očekávání a neverbální signály. I když 

oba hovoří stejnou řečí, životní prostředí odkud přicházejí jsou odlišná. Obsah, 

forma sdělení a postoj ke sdělování je také rozdílný. Čím více jsou jejich světy 

odlišné, tím je třeba vyvinout větší úsilí pro opravdové pochopení, jinak mohou 

snadno vzniknout překážky dobrého porozuměnC6 . 

74 Participace nemocného dítěte na rodinném a sociálním životě je významným faktorem sociální 
soudružnosti, výchovou k demokracii, k toleranci a k hodnotám multikulturní společnosti. 
75 Málokdy se stává, že odloučení od rodiny, znamená pro dítě uvolnění z napjaté rodinné atmosféry. 
Pokud ano, tak omezení sociálního kontaktu dítěti bude prospívat a nemocnému se může značně 
ulevit. 
76 Hermeneutiku lze považovat jako vyšší typ porozumění. Lidé si sdělují informace, postoje, 
emocionální stavy a očekávají od druhého přijetí a zpětnou vazbu. Odkrývání smyslu věcí lze pouze 
společně s druhými lidmi. Komunikovaná informace a zpětnovazebná reakce umožňuje 

porozumění.Chce-li dobrovolník porozumět sdělení dítěte, musí se seznámit s předpoklady sdělení a 
setkat se s druhým, tedy dítětem, u společné věci. Do vědomí jedince se nelze vžít, ale každý má 
možnost empatie. Rozhovor je základem pro porozumění mezi lidmi. Při rozhovoru vychází 
dobrovolník vstříc dítěti, připouští si jeho hledisko a jeho přístup k dané věci a pochopí věcné 
oprávnění jeho mínění. Následně se mohou ve věci sjednotit. Rozumět sdělení dítěte znamená 
dorozumět se o věci, u které se musí sejít ve vzájemném souhlase. Rozhovor směřuje k tomu, aby 
věc byla rozpletena ke spokojenosti obou stran. Předmět rozhovoru musí být uchopený, ale přesto si 
každý může ponechat svůj pohled. Hermeneutikou nazýváme setkání u věci a její interpretace. 
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Dobrovolník se zaměřuje na porozumění citových a sociálních potřeb 

malého pacienta. Podílí se na zlepšení komunikačních schopností dítěte a celkového 

emocionálního stavu. Emoční účast je vybudována na empatii. Empatie je 

schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhého člověka, tedy schopností 

dobrovolníka vidět svět očima dítěte. Dokáže se vžít do situace nemocného, 

rozpoznat jeho prožívání a působit na zmírnění nepříjemného stavu. Empatie má 

složku kognitivní, poznávací, která usnadňuje rozpoznání situace vyžadující pomoc, 

a složku citovou77
. To znamená, že dobrovolník se nenechá naplno vtáhnout do 

emocí. Jde o přiměřenou kontrolu emocí, aby dobrovolníkovy emoce nebyly zátěží 

pro nemocné dítě. 

Dobrovolník respektuje kulturní rozdíly mezi rodinami pacientů. Životní 

hodnoty, názory na zdraví, léčba nemoci, výchova dětí vychází z uznávané kultury. 

Odlišné způsoby vyrovnávání se s obtížnými situacemi jsou založeny na vlastní 

kultuře. Tyto rozdíly je nutné respektovat a v žádném případě neodsuzovat jako 

nedostatek spolupráce. Existují různé přístupy k životu, různé typy výchovy a 

mezilidských vztahů a dobrovolníkovi nepřísluší vnucovat své vlastní názory. Měl 

by citlivě přistupovat ke způsobu života rodiny, zvláště když se liší od jeho 

vlastního. Program by měl přizpůsobovat individuálním potřebám dětí a zároveň by 

měl být flexibilní. Při činnostech respektuje historické, kulturní, etnické a 

náboženské tradice a hodnoty zúčastněných, akceptuje různost v rámci 

multikulturní výchovy78. Věnuje se všem dětem bez ohledu na jejich sociální a 

etnický původ. Rozvíjí a využívá individuální schopnosti a zkušenosti každého 

jedince a vystupuje proti diskriminaci a proti násilí. Měl by si uvědomit, že jeho 

názory, životní hodnoty, zkušenosti a víra ovlivňují děti i rodiny, se kterými 

pracuje. Opravdový vztah mezi dobrovolníkem a nemocným je založený na 

vzájemném respektu a přijetí odpovědnosti, respektující odlišné životní zkušenosti a 

hodnoty. 

Proces porozumění předpokládá vždy určité předporozumění, které je východiskem a určitý 

emocionální vztah, který ho kultivuje a prohlubuje. Zároveň ho činí vědomým. Pro porozumění je 
důležitá empatie, která souvisí se sympatiemi. Srov. POLÁČKOVÁ, v. K metodologickým oporám 
sociální pedagogiky - porozumění v kontextu hermeneutickém. In Člověk prostředí - výchova. 
K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 17-23. ISBN 80-7315-004-2. 
77 Srov. PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 
2002, s. 100-109. ISBN 80-246-0345-4. 
78 Cílem je umožnit dětem poznat každodenní realitu a kulturu cizích zemí. Poznat sociální, 
ekonomické a kulturní rozdíly a prostřednictvím pochopení diverzity světa pěstovat vzájemnou 
toleranci. 
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Dobrovolnické programy umožňují sociální kontakt malých pacientů, 

možnost her, soutěží a zábavy. V nemocnici často bývají neuspokojeny potřeby 

kontaktů s druhými dětmi, potřeby uplatnění ve společnosti a mnohdy i potřeba 

otevřené budoucnosti. Dětská společnost je pro děti významná. Dětské skupiny 

poskytují zázemí, ochranu a mají nezastupitelnou úlohu v sociálním rozvOJI. 

Nemocní se věnují společným činnostem a hrám, přičemž vstupují do vzájemné 

komunikace. Získávají poznatky v důležitých společenských postojích, učí se 

spolupráci a souhře, přátelství a solidaritě. Při aktivitách získávají novou sociální 

zkušenost. 

Dobrovolník se podílí na utváření bohatých a žádoucích sociálních vztahů, 

které se snáze upevňují na základě společných zájmů. Zmírňuje důsledky odloučení 

od rodiny a pomáhá překonávat osamělost a sociální izolaci, kompenzuje sociální a 

citovou deprivaci. Vede nemocné k osvojování pozitivních hodnot, k ohleduplnému 

chování, ke kladnému vztahu k ostatním dětem a k vhodnému chování ke 

zdravotnímu personálu. 

Ve všech mezilidských vztazích se uplatňuje sociální učenÍ. Dobrovolník 

dětem poskytuje nejen nové poznání o příslušné oblasti a dovednosti, ale zároveň i 

poznání o sobě a svých lidských kvalitách. Podílí se na rozvíjení výchovy ve 

volném čase a svou dobrovolnickou činností, výchovnou a lidskou zkušeností 

obohacuje i sám sebe. 
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6. Pedagogika nemocných dětí 

Pedagogika nemocných79 je ohleduplnější a jemnější způsob výchovy, 

vedoucí ke zdravému rozvoji dítěte. I při dobré organizaci práce a poučenosti 

personálu není možné, aby se zaměstnanci nemocnice věnovali využití volného 

času všech dětí na oddělení. Brání tomu velký počet nemocných na jednu sestru, ale 

i nedostatek osobního vztahu a angažovanosti. A právě tady vzniká prostor pro 

dobrovolnictví. 

Nemocnice je prostředí, které vyžaduje rychlé přizpůsobení se nečekaným 

situacím a vytváří specifické podmínky pro činnost dobrovolníků. Dobrovolník 

musí respektovat léčebný proces a denní režim oddělení. Stává se, že během 

probíhajících aktivit přichází zdravotní sestra, která přeruší práci nemocného 

z důvodu nutnosti absolvování léčebného procesu. Děti pak musí předčasně ukončit 

rozdělanou činnost a postoupit různá vyšetření. Dobrovolník spolupracuje se 

zdravotním personálem a vzájemně se informují o zdravotním stavu malého 

pacienta. Lékař rozhoduje, zda se může zapojit do činností, které pro ně 

dobrovolník připravil. Nemoc velmi často posouvá přirozený vývoj dítěte o řadu 

týdnů zpět. Čím mladší dítě, tím bývá tento posun znatelnější80 . 

Každý člověk má možnost věnovat se ve volném čase činnostem, které ho 

baví, přinášejí mu radost a uvolnění. Dítě v nemocnici takovou možnost nemá. 

Pojem volný čas lze definovat jako čas, kdy jedinec nevykonává aktivity pod 

tlakem závazků, které vyplývají z jeho sociálních rolí. Jsou to činnosti, kterých se 

člověk účastní s očekáváním a na základě svého svobodného rozhodnutí. 

Francouzský sociolog volného času Roger Sue uvádí jako funkce volného času 

psychologickou, sociální, terapeutickou a ekonomickou81
• Za funkce volného času 

pokládáme relaxaci, regeneraci, kompenzaci, sociální prevenci a výchovu. 

79 Pojem pedagogika nemocných používá Zdeněk Matějček ve své knize Psychologie nemocných a 
zdravotně postižených dětí. Srov. MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených 
dětí. Jinočany: Nakladatelství H & H, 2001, s. 9-10. ISBN 80-86022-92-7. 
80 Srov. TRNKA, V. Zaměstnání dětí souvisí s vývojovými obdobími. In Zaměstnání dětí jako 
součást léčby a výchovy. Praha: Avicenum, 1971, s. 23-46. 
81 Psychologická funkce volného času zahrnuje uvolnění, zábavu a rozvoj. Funkce sociální se 
zaměřuje na socializaci v různých sociálních prostředích a symbolickou příslušnost k některé 
sociální skupině. Funkce terapeutická pojímá zdravotní hledisko, prevenci, smyslový rozvoj a 
zdravý životní styl. Ekonomická funkce zahrnuje pozitivní vliv na uplatnění člověka v profesní 
činnosti, výdaje vynakládané na aktivity volného času a hospodářský význam volného času pro 
jednotlivce i pro celou společnost. 
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ledním z důležitých ukazatelů životního stylu je způsob využívání volného 

času. Pojem životní styl je komplikovaný a složitý. Můžeme ho definovat jako 

souhrn životních forem, které jedinec aktivně prosazuje. Týká se hodnotové 

orientace člověka, projevuje se v chování a způsobu využívání a ovlivňování 

materiálních i sociálních životních podmínek. Vlivem životních podmínek a 

aktivitou jedince se utváří individuální systém hodnot každého člověka. Prožívání 

volného času ovlivňují narůstající sociální a ekonomické rozdíly. 

Děti ve značné míře přebírají životní styl a způsob trávení volného času od 

svých rodičů. První zkušenosti s využíváním volné chvíle získává dítě v rodiné2
. 

Vliv rodiny a ostatních blízkých je značný a ovlivňuje jedince velmi silně a trvale. 

Způsob trávení volného času je ovlivněn i sociálním prostředí83 a má význam pro 

přítomný život dětí, ale i pro jejich celoživotní perspektivu. Rodina zůstává 

východiskem, na kterém závisí bohatost současných zážitků dítěte a jeho 

připravenost na volnočasový život v dospělosti. 

Volný čas v nemocnici mohou děti naplnit dvojím způsobem. Negativní 

způsob trávení volné chvíle je charakterizován nudou, nicneděláním, vysedáváním 

před televizí, pasivitou, nezájmem, nechutí k tvořivé činnosti, nežádoucím jednáním 

vůči sobě, druhým lidem a majetku. Mohou se projevit poruchy chování, potíže při 

navazování vztahů a nedostatek sebevědomí a sebeúcty. Pozitivní způsob využití 

volna je charakterizován zájmem dětí o nějakou aktivitu. Činnosti ve volném čase 

mají značný význam pro celkový rozvoj nemocného. Ideální by bylo, kdyby na 

dětských odděleních byla široká nabídka rozmanitých a dostupných aktivit, které by 

citlivě reagovaly na konkrétní podmínky a potřeby dětí. 

V Úmluvě o právech dítěte je zakotveno právo každého jedince na 

příležitost k účelnému naplňování volného času84 . Cílem je umožnit aktivní účast na 

82 Rodiče by měli umožnit dětem prožívat bohatě a smysluplně volný čas na základě dobrovolného 
rozhodnutí. Způsoby realizace volného času se od sebe značně odlišují v závislosti na sociálním 
statusu, životním stylu, postoji a výchovnou praxí rodičů. Vliv mají i časové a hmotné předpoklady. 
83 Ve způsobu trávení volného času dítě ovlivňuje nejbližší sociální okolí, škola, vrstevníci, 
hromadné sdělovací prostředky, literatura a další. Děti poznávají možnosti i úskalí volného času. 
Jsou jim nabízeny možnosti alternativní volby, mohou vnášet vlastní přání a ambice. Nacházejí 
zdroje nového poznání, vytvářejí sociální vztahy a poznávají zároveň samy sebe. Prožívají radost 
z úspěchů i zklamání z nezdarů. 
84 Úmluva o právech dítěte byla přijata na zasedání Valného shromáždění OSN 20. listopadu 1989. 
V ČR vstoupila v platnost 6. února 1991 na základě ratifikace prezidentem ČSFR (ČR převzala tento 
závazek v roce 1993). Dokument zahrnuje celkem 54 článků, z nich 41 se týká přímo vymezení 
všech práv dítěte. Ostatní články se týkají formálních záležitostí jako je plnění, závaznosti či 

vypovězení apod. Srov. Úmluva o právech dítěte [online]. Praha: Vláda České republiky. Rada 
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činnostech volného času každému dítěti85 , tedy i malému pacientovi. Nedílnou 

součástí života jedince v letech jeho rozvoje a socializace má být volný čas, hra, 

oddechové aktivity, sdružování a účast na kulturní a umělecké činnosti86 . 

Dobrovolník nabízí pestrou škálu aktivit, u kterých není rozhodující nejlepší 

výsledek, ale samotná radost z činnosti. Dokáže dětem vyplnit dlouhá odpoledne, 

kdy již bývají unavena nebo dokonce apatická. Přichází i za nemocnými, kteří se 

nemohou zúčastnit činnosti na herně z důvodu zhoršení zdravotního stavu nebo 

přípravy na vyšetření či na operační výkon. V herních, pracovních i zájmových 

aktivitách poskytuje dětem nové intenzivní zážitky. Podněcuje dětskou zvídavost a 

rozvíjí motivaci pro poznávací a tvořivé činnosti. Svými aktivitami vede malé 

pacienty k racionálnímu využívání volného času a zároveň rozvíjí potřebu 

celoživotního vzdělávání. Pomáhá dětem alespoň na chvíli opustit nemocniční 

stereotyp, emocionálně se uvolnit a realizovat se podle vlastního rozhodnutí. 

Nemocný se v průběhu činností stává za podpory dobrovolníka aktivním subjektem 

výchovy a svého života. Zaměstnané dítě je klidnější, veselejší a spokojenější. 

Hodnotový systém nemocného může významně ovlivnit preventivním 

působením ve volném čase. Podněcuje v dítěti snahu a zájem o poznávání nových 

věcí, učí je odolnosti, rozhodnosti a vytrvalosti. Učí je využívat volný čas jako 

významnou hodnotu a naplňovat ho smysluplnou a prospěšnou činností. Kvalitní 

osobní zájmy budou dětem velkou celoživotní oporou. Svým osobním příkladem je 

vede k výchově k občanství a veřejně prospěšné činnosti. 

Jako každý zdravotnický pracovník by dobrovolník měl být vyrovnanou 

osobností, empatickou, komunikativní a odolnou vůči zátěžovým situacím. I u 

dobrovolníka hrozí tzv. syndrom vyhoření neboli bumout syndrom. Pedagogický 

slovník definuje tento pojem jako vyčerpání fyzických i psychických sil, ztrátu 

zájmu o práci a rozpad profesionálních postojů u pracovníků tzv. pomáhajících 

profesí (sociální pracovníci, poradci, vychovatelé zejména rizikové mládeže, 

vlády ČR pro lidská práva [cit. 2006-11-13]. Dostupné na www: 
<http://www.vlada.cz!cs/rvk/r lp/dokumenty /mezinarodni _ umluvy /umluva _ dite/ default.html>. 
85 Pojem dítě je v dokumentu vymezen věkem mladším 18-ti let. Zahrnuje kategorii v naší právní 
terminologii označovanou jako mladiství. Každé dítě a příslušník mladé generace do 18 let mají 
v tomto směru rozsáhlá práva a možnosti. 
86 Srov. Implementace Úmluvy o právech dítěte[online]. Praha: Národní institut dětí a mládeže 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [cit. 2006-11-13]. Dostupné na WWW: 
< http://www.idm-msmt.cz!umluva/c _um _in.php>. 
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pedagogové, lékaři aj.)87. Je důležité, aby si dobrovolník našel čas pro aktivní 

odpočinek, osobní zájmy a podílel se na utváření dobrých mezilidských vztahů. To 

vše je důležitým zdrojem potřebné energie, optimismu a pozitivního citového 

ladění. 

Mnozí rodiče jsou hospitalizováni současně se svými dětmi. Někteří z nich 

neví, jak by své děti v nemocničním zařízení zabavili. Rádi přivítají dobrovolníka, 

který přináší spoustu nápadů a činností. Dobrovolník na dětských klinikách 

připravuje programy pro děti, do kterých se často zapojují i maminky. Možná by 

bylo vhodné připravovat aktivity a zaměřit některé dobrovolnické programy i na 

samotné rodiče, kteří jsou s dětmi hospitalizováni. Rodiče by tak měli možnost 

odpoutat se od nemoci dítěte a odreagovat se od psychického napětí. Domnívám se, 

že na rodiče z tohoto pohledu trochu zapomínáme. 

Dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení jsou cílevědomé aktivity 

zaměřené na uspokojování individuálních potřeb malých pacientů, jejich zájmů a 

schopností. Aktivity jsou otevřené a přátelské ke všem nemocným dětem. Jsou 

prostorem setkávání, her, oddychu, zážitků a poznání. Dobrovolnická činnost 

v nemocničním zařízení má velký význam pro léčebný a doléčovací proces. Plní 

funkci vzdělávací, výchovnou, kulturní a sociálně preventivní, zdravotní 

(regenerační a relaxační), oddechovou a kompenzační. 

Výchovným cílem je vedení k vyrovnanému a harmonickému vývoji 

osobnosti, jak je to za daných okolností možné. Dobrovolník záměrně působí na 

nemocné děti, uplatňuje výchovné zásady, pravidla a metody, pečuje o duševní 

kondici a co nejlépe rozvíjí jejich schopnosti. Uplatňují se zde v podstatě stejné 

výchovné zásady jako v rodině. Jednotnost působení dodává jedinci pocit jistoty a 

důvěry. Pocit bezpečí a jistoty jsou velmi důležité pro udržení sebevědomí malého 

pacienta. Snahou je, aby dítě prožívalo svůj život na dětské klinice uspokojivě. 

87 Termín "burnout" znamená doslova "vyhořet" či "vyhoření", psychické vyhoření. Syndrom 
vyhoření můžeme popsat jako duševní stav objevující se u profesí, kde se pracuje s lidmi a jejichž 
povolání je závislé na mezilidské komunikaci. Objevuje se celá řada příznaků. Jedinec se cítí 
celkově špatně a je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Vyskytují se pocity bezmoci a 
beznaděje, ztrácí se chuť do práce a radost ze života. Příznaky provázejí nejenom jednotlivce 
samého, ale i kvalitu jeho práce. Syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a 
nevhodného vypořádávání se s psychickou i fyzickou zátěží. Jedním z nejlepších preventivních 
opatření je odborně prováděná pravidelná supervize. Supervizi lze definovat jako individuální či 

skupinovou systematickou pomoc při řešení profesionálních problémů v neohrožující atmosféře. 
Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha : GRADA Publishing, 1998. 
ISBN 80-7169-551-3. 
Srov. PRŮCHA, J.; WALTROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník .1. díl. Praha: Portál, 1995, 
s.32. ISBN 80-7178-029-4. 
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6.1. Předpoklady výchovné práce v nemocnici 

Dítě si do nemocnice přináší určitý stupeň vyspělosti, soubor psychických a 

osobních vlastností, zkušenosti, soubor společenských návyků a postojů, které byly 

vytvořeny dosavadní výchovou. 

Dětská oddělení se od sebe liší svým zaměřením, specifickými :funkcemi i 

věkem pacientů. Na některých oddělení se vyskytují děti ve velkém věkovém 

rozmezí, od předškolního věku až po adolescenty či mladé dospělé. 

Každé nemocniční oddělení má svá specifika a na některých dětských 

klinikách jsou určité dobrovolné činnosti nevhodné8
. Lékař určí, které děti mohou 

trávit volný čas mimo lůžko a při jakých aktivitách. Některá onemocnění velmi 

vyčerpávají nervovou soustavu dítěte89 . Proto by měli dobrovolníci znát specifika 

jednotlivých onemocnění s kterými se mohou setkat, s jejich projevy a průběhem 

onemocnění. 

Dobrovolnické činnosti se realizují na principu nabídky s uplatněním účinné 

motivace, na základě zájmů a odbornosti dobrovolníků a poptávky dětských klinik. 

Dobrovolník nemá závazně stanovenou strukturu činností, může na základě přání 

dětí tyto aktivity měnit a pomáhat tak uspokojovat potřeby nemocných. 

Nabídka se diferencuje vzhledem k cílovým skupinám dětí, lišících se 

věkem, hloubkou a stabilizovaností zájmů, stupněm nadání a obsahem zájmové 

orientace. Respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Dobrovolník přizpůsobuje své 

působení na dětských klinikách podmínkám, zdravotnímu stavu a možnostem 

účastníků aktivit i terapeutickým postupům. Volný čas nemocných není hromadně 

organizován, ale je uplatňován princip dobrovolnosti i princip nenásilného 

pedagogického ovlivňování. Zajímavá nabídka konstruktivních činností přenáší na 

děti co nejvíce odpovědnosti a rozhodování. 

Požadavek dobrovolnosti znamená dobrovolnou účast nemocného na 

připravených činnostech. Dobrovolník vytváří vhodné podmínky a disponuje 

schopností účinné motivace. Při zásadě dobrovolnosti nelze předpokládat úspěch, 

pokud nabídka nevstoupí do zájmového pole jedince a pokud dítě nemotivuje 

k aktivitě. Děti mohou prožívat volný čas svobodně, bohatě a smysluplně. 

Dobrovolník respektuje potřeby, zájmová zaměření i konkrétní přání malých 

88 Např. na infekčním oddělení si nemohou děti hračky vzájemně předávat. Je vhodné zde používat 
hračky z omyvatelného materiálu, které lze lehce dezinfikovat. 
89 Jsou to například těžká horečnatá onemocnění, bolestivé stavy, trvalé defekty ajiné. 
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pacientů a nabídkou citlivě reaguje na jejich různorodost. Dobrovolná účast 

rozšiřuje prostor a možnosti života dítěte a naplňuje ho novými zážitky a 

zkušenostmi. 

Převládá demokratický přístup k dítěti. To se účastní činností z vlastní vůle, 

zájmu a přání. Demokratismus vyplývá z práva každého jedince na volný čas a na 

jeho smysluplné využívání. Tuto zásadu potvrzuje Úmluva o právech dítěte. 

Zásada aktivity vychází z požadavku dobrovolnosti a předpokládá aktivní 

podíl dětí ve všech fázích zájmového programu. Míra jejich zapojení může být 

různá. Snahou je, aby projevily co nejvíce samostatnosti a tvořivosti při přípravě, 

organizačním zajišťování vlastní akce a hodnocení činnosti. Dobrovolník umožňuje 

dítěti účastnit se nejen jako divák, ale i jako iniciátor a realizátor. Poskytuje jim 

prostor pro spontaneitu a příležitost k smysluplné činnosti. Vytváří bezpečné 

prostředí, kde se nikdo necítí ohrožen a každé dítě je přijímáno. Má přehled o 

probíhající práci, kdo již danou činnost dokončil, kdo naopak potřebuje poradit a 

povzbudit ke zdárnému dokončení. Odhaluje a posiluje kladné stránky osobnosti a 

využívá jich jako motivačního činitele, k posílení důvěry v nemocniční prostředí a 

ve vlastní síly a schopnosti. Důraz se klade na aktivní účast, tvořivost a imaginaci. 

Velký význam má dodržování zásady individuálního přístupu a přihlížení 

k úrovni rozvoje dětí. Při výchovné práci dobrovolník respektuje individuální a 

věkové zvláštnosti nemocných. Vnímá každého malého pacienta jako jedinečnou 

osobnost, která má své specifické potřeby, rozdílné pocity a svá onemocnění. 

Vytváří dostatečný prostor pro individuální přístup a vlastní tempo činnosti. 

Zohledňuje věk dítěte zvláště z hlediska vlastní životní a výchovné zkušenosti. 

Snaží se učit děti chápat a plně prožívat svět kolem sebe, podporuje chuť poznávat, 

přemýšlet a tvořit. Podněcuje je k samostatnosti a poskytuje individuální pomoc při 

práci. Ta je důležitá zvláště u mladších dětí. Činnosti respektují věkové a osobní 

zvláštnosti jedinců v oblasti potřeb, zájmů, sklonů a schopností. 

Požadavek pestrosti, přitažlivosti a odpočinku se vztahuje na obsah, metody 

i formu práce. Dobrovolník respektuje individuální zájmy a potřeby jednotlivých 

dětí a vede je nenásilně. Nabízí pestré, přitažlivé činnosti, které podle potřeby 

během svého působení mění. Svou aktivitou přispívá k odstraňování únavy, 

regeneraci psychické a fyzické síly. 

Význam dobrovolnických činností zdůrazňuje požadavek zajímavosti a 

zájmovosti. Dobrovolník uspokojuje, podněcuje, rozvíjí, prohlubuje a kultivuje 
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dětské zájmy, které se mění a vyvíjí s věkem. Nabízené aktivity jsou pestré a 

odpovídají zaměření jedinců. Děti potřebují citlivé vedení, neboť ještě nemají 

dostatek zkušeností a orientace ve všech oblastech. Obsahová variabilita činností 

vychází vstříc různorodosti zájmů nemocných dětí i zdravotnickému prostředí. 

Děti se zajímají o různé obory lidské činnosti. Mnohdy jsou velmi dobře 

informovány mimo jiné i hromadnými sdělovacími prostředky. Odpovídat na jejich 

dotazy je někdy velmi těžké a dobrovolník nemůže znát odpovědi na všechny jejich 

otázky. Příslušnou informaci by ale měl vyhledat a uspokojit tak dětskou zvídavost. 

Podobné situace může využít pro vedení dětí k samostatnému získávání informací, 

například studiem obrázkových atlasů, slovníků, encyklopedií apod.Vede je 

k sebevýchově a k sebevzdělávání. Systematicky podněcuje tvůrčí a odpovědný 

přístup k činnostem, podporuje jejich samostatnost a aktivitu, rozvíjí zájem o nové 

vědomosti a dovednosti a tím také o celoživotní sebevzdělávání. 

Dobrovolník naplňuje volný čas nemocných dětí smysluplnými rekreačními 

i výchovně-vzdělávacími aktivitami. Činnosti ve volném čase však nejsou pouhým 

vyplněním volna, ale umožňují seberealizaci. Dobrovolník seznamuje děti 

s množstvím zájmových aktivit a mnohdy vytváří návyky pro budoucí trávení 

volného času. Působí na osobnost jedince, rozvíjí jeho individuální zájmy a nadání a 

podílí se na formování všestranně celistvé osobnosti. Zdravé sebevědomí dítěte 

podporuje vyhledáváním činností, které zvládne a které nejsou pro ně příliš 

náročné. Požadavek seberealizace předpokládá strukturu činností ve kterých má 

možnost každý jednotlivec uplatnit své specifické vlohy a schopnosti, a být 

v aktivitě úspěšný. Prožitek úspěchu je důležitý pro zdravý vývoj osobnosti. 

Důležitou pedagogickou zásadou u nemocných dětí je dodržovat zásadu 

přiměřenosti. Při výběru činností zohlednit věk účastníků, jejich fyzickou i 

psychickou vyspělost, momentální stav a specifika onemocnění. Požadavky kladené 

na děti mají být přiměřené jejich možnostem, odpovídat jejich potřebám a zájmům. 

Nadměrné požadavky a obtížná činnost bude zatěžovat a vyčerpávat. Při plnění 

úkolu nesmí docházet k přetížení či k velkému neúspěchu. Mohlo by to vést ke 

zhoršení zdravotního stavu. Aktivita určená pro nižší věk bude starší děti chvíli 

bavit, ale brzy je omrzí. Nepřiměřená činnost je naopak nebude zajímat vůbec. 

Dobrovolník dokáže nemocné pozorně vyslechnout a vybrat takovou variantu 
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činností, která je v daném okamžiku nejvhodnější9o • Vymezení přiměřeně 

náročných požadavků umožňuje probouzet a uspokojovat zájmy jedinců a současně 

na ně klást požadavky. 

Dobrovolník by měl včas zachytit známky dětské únavy a nenechat k ní 

dojít. Prvními příznaky je neklid a ztráta pozornosti. Dítě se snadno rozptýlí 

vedlejšími podněty a ztrácí zájem o činnost. Potom je tedy nutné změnit zábavný 

program, aby byla zaměstnána i jiná mozková centra a upoutat pozornost novými 

podněty. Při zábavném programu střídat aktivity různého charakteru (duševní a 

tělesné činnosti, práce a odpočinku, činností organizovaných a spontánních). 

Překážkou pro zdravé utváření osobnosti nemocného je soustavné přetěžování, 

kterým je dítě neurotizováno a doháněno k různým obranným postojům. Nervový 

systém malých pacientů vyžaduje častější odpočinek a dobrovolník tedy musí dbát 

na zásady duševní hygieny. Každá činnost by měla být prováděna v klidu a 

v pohodě. Dobrovolník by měl při práci vyloučit rušivé podněty a navodit pozitivní 

citové ladění dítěte. I přes veškerou snahu však nelze stres dětí zcela vyloučit či 

omezit. Některé jsou vůči stresu více vnímavé a i nepatrná nepříjemnost pak vyvolá 

nepřiměřené obranné reakce. 

Zásada posloupnosti vychází z požadavku, že se postupuje od známého 

k neznámému, od blízkého k vzdálenému, od jednoduchého ke složitému. 

Většina dobrovolníků využívá při své činnosti zásadu názornosti, která 

odpovídá přirozenosti dětského myšlení nejen předškoláků. Z názorných metod se 

nejčastěji využívá pozorování. Abstraktní pojmy lze vhodně využít u dětí školního 

věku. 

Podmínkou výchovného úspěchu je důslednost, vytrvalost a velká trpělivost. 

Veškeré činnosti jsou podřízeny nemocničnímu režimu a dítě této skutečnosti musí 

přizpůsobit své chování. I malý pacienti dokáží zneužívat svého postavení. 

Volný čas dětí by měl být prožíván v interakci s ostatním dětmi a přáteli. 

Zásadou je orientace na sociální kontakt a sociální vztahy. Skupinové činnosti 

přispívají k formování mezilidských vztahů a rozvíjí a upevňují dovednost 

spolupracovat. Děti se od sebe navzájem učí, pomáhají si a přijímají názory 

ostatních. Svoje znalosti, dovednosti, aktivitu a čas nevyužívají pouze pro vlastní 

90 Znamená to, že podle psychického stavu dítěte dobrovolník vybírá vhodné činnosti, aby dítě 
zaujal a rozveselil. Nenutí ho do činností, do soustředěného sledování, když nedočkavě očekává 
výsledky vyšetření. Zde je vhodnější povzbuzující rozhovor. 
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rozvoj, ale i ve prospěch svých vrstevníků, kamarádů, ostatních nemocných dětí 

nebo nemocničního prostředí. Mohou se uplatnit i pasivní jedinci, nesmělí či méně 

výkonní. Dobrovolník zvyšuje sociální dovednosti dítěte, posiluje jeho sebevědomí 

a pomáhá mu při navazování přirozených vztahů s vrstevníky i ostatními dětmi. 

Děti předškolního a školního věku jsou rády v kolektivu. Pomáhají Sl, 

zajímají se jedno o druhé a hrají si spolu. Jako v každém kolektivu může i při jejich 

činnostech docházet k neshodám, ke sporům, k žárlivosti a k přechodnému 

nepřátelství. Úkolem dobrovolníka je vytvářet na dětském oddělení zdravé 

společenství a atmosféru přátelství. Spory a neshody řeší konstruktivně. Měl by 

svým jednáním ukazovat, že konflikty lze řešit bez agrese a ubližování druhým 

dětem, bez pocitu bezmocnosti a sebelítosti, přiměřeně a asertivně. 

Jedním ze základních cílů výchovy je i výchova k demokratickému 

občanství. Tedy výchova člověka-občana se všemi jeho právy a povinnostmi. Mezi 

ně řadíme především jeho aktivitu při osvojování hodnot demokratického občanství 

a jejich uplatňování v individuální i společenské praxi. Děti se učí demokratickému 

rozhodování, toleranci k názorům druhých, nenásilnému řešení konfliktů, 

spoluúčasti a spoluodpovědnosti, multikulturní výchově a odpovědnosti za své 

jednání a chování. 

Dobrovolník nabízí zajímavá témata, která podněcují k hovoru i ty děti, 

které příliš nekomunikují. Při komunikaci by měl být poměr mezi slovním projevem 

obou stran vyvážen, nebo by měl být slovní projev dětí v převaze. Ze slovních 

metod by měl převažovat dialog nad monologem. V co největší míře by měly být 

iniciátory dialogů děti. Ty mají možnost spontánně projevovat své prožitky, názory 

a vědomosti. Mají prostor pro prosazování svých postojů. Dobrovolník podporuje a 

usměrňuje vzájemnou komunikaci a přizpůsobuje kvalitu a kvantitu sdělovaných 

informací momentální úrovni a výkonnosti jednotlivých dětí. 

Každé sdělení má formu verbální i neverbální a obsahuje mnohem více než 

Jen určitou informaci. Dobrovolník pozorně naslouchá dětem a odhaluje skryté 

významy ve sdělovaném. Má příležitost hovořit s nimi o tom, co je zajímá, o jejich 

starostech a problémech. Všímá si mimoslovních sdělení a odhaluje skryté 

významy. 

Sledování mimoslovních projevů nemocných dětí je pro dobrovolníka 

cenným zdrojem informací. Všímá si toho, co nemocný říká, jak to říká, jak se při 

tom tváří, kam směřuje jeho pohled, jaká používá gesta, jaký zaujímá postoj. 
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Neverbální projevy také využívá, záměrně reguluje a ovládá. Věnuje velký význam 

mimoslovnímu způsobu komunikace. 

Práce s dětmi je skupinová nebo individuální. Skupinová práce může být se 

všemi dětmi společně nebo v rámci činnosti v menších skupinách. Dobrovolník 

citlivě ovlivňuje postavení dětí v rámci skupiny. Při skupinové formě práce vznikají 

užší vztahy mezi dobrovolníkem a dětmi i mezi dětmi navzájem. Starší děti často 

pomáhají při práci mladším a cítí se být spoluodpovědní za jejich činnost. 

Dobrovolník se tak podílí na navazování někdy velice hezkých vztahů na dětském 

oddělení, který připomíná malý domácí sourozenecký řád. 

Rozmístění jedinců při činnosti volí takové, které podporuje partnerskou 

komunikaci mezi ním a dětmi91 . Ponechává nemocným možnost uspořádání, které 

jim nejvíce vyhovuje. Měl by zaujmout takovou pozici, aby měl své oči v úrovni 

dětí. Mezi nemocnými jsou značné individuální rozdíly jak v intenzitě a rozsahu 

pozornosti, tak v její vytrvalosti. Dětem, které mají problémy se soustředěním, 

zajistí možnost pracovat individuálně na odděleném místě. 

Vytváří takové prostředí, které vyhovuje potřebám soukromí, pohodlí, klidu 

a bezpečí. Velký hluk, nedostatek klidu, intimity a neosobnost prostředí působí 

negativně na psychiku nemocných. Některé děti vyžadují více ohledu, pomoci a 

taktního vedení. 

Zásada efektivity vyžaduje, aby se dosahovalo cílů přiměřenými prostředky, 

racionálně a hospodárně. Při organizování činností dobrovolník respektuje dané 

zdroje nemocničního prostředí. Každé dětské oddělení má odlišné prostory a 

vybavení. Bere ohled na specifika nemocničního prostředí, na vyhrazené prostory a 

prostředky pro svou činnost. 

Citlivě vede a motivuje malé pacienty k činnosti. Působí na rozumovou i 

emocionální složku osobnosti dítěte. Požadavek citlivosti a citovosti stanovuje, že 

aktivita má vytvářet především kladné emocionální zážitky. Obohacuje život 

nemocných dětí, přináší jim radost a štěstí, které je potřebné ve světě pro ně 

složitém a někdy i nepřátelském. Jeho činnosti jsou relaxační a umožňují 

emocionální vyžití, kompenzaci tělesných a psychických nedostatků. Podílí se na 

zvyšování důvěry dětí ve vlastní síly, která napomáhá ke zdravotní a sociální 

91 Partnerskou komunikaci podporuje rozmístění dětí v kruhu, půlkruhu, vytvoření několik menších 
skupin, střídání umístění apod. 
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rehabilitaci. Při činnostech dbá na zachování hygieny a bezpečnosti práce. Dohlíží 

na děti při aktivitě a dodržuje zásady bezpečnosti činnosti. 

K zaměstnání je vhodné volit místo dobře osvětlené, klidné, čisté a 

upravené. Dobrovolník dohlíží, aby děti při práci vhodně seděly a nehrbily se. Malí 

pacienti udržují při práci pořádek a čistotu. Je žádoucí, aby na všech dětských 

odděleních byly herny, stolky a židle přizpůsobené věku dětí. Dobrovolník ke své 

práci potřebuje vyhovující materiální a prostorové podmínky. Prostředí a vybavení 

by mělo být příjemné a podnětné. 

Děti přicházejí s různými zážitky, mnohdy jsou unavené a nesoustředěné, 

roztěkané. Dobrovolník se snaží vytvořit k činnosti přátelskou, vstřícnou a 

kooperativní pracovní atmosféru a udržet spolupráci po celou dobu programu. 

Při správném zaměstnání nemocných dětí nedochází k problémům s kázní. 

Určitý stupeň ukázněnosti je nutný, neboť nadměrný hluk může znepříjemnit léčbu 

jiným pacientům. Otázka kázně je otázkou osobní, týkající se samé podstaty 

osobnosti dobrovolníka. Vhodný výběr činností je nejlepší cestou k ukáznění dětí. 

Některé děti se rády předvádějí. Někdy je to způsob jak zakrýt a překonat 

vnitřní nejistotu. Dobrovolník dítě určitě neokřikuje, nezesměšňuje a neponižuje. 

Vyjadřuje sympatii, trpělivost a shovívavost k výkyvům nálad malých pacientů. Dá 

najevo, že takové chování neschvaluje a vede je nenásilně ke změně nepřijatelného 

chování. 

Spolupracuje s rodinou dítěte a věnuje pozornost jejich společným 

aktivitám. Zapojuje rodiče i ostatní dospělé do činností a vytváří nabídky pro 

společnou zábavu. Snaží se o navázání neformálních a účinných forem spolupráce. 

Dobrovolnické činnosti vychází z myšlenek demokracie, tolerance, 

mezinárodní a multikulturní výchovy. Dobrovolník přistupuje k dětem bez 

předsudků a bez protekce. Respektuje věkové a kulturní zvláštnosti cílových skupin, 

osobnosti dětí, jejich uznávané hodnoty, sociální, kulturní a náboženský původ. Učí 

je respektu k druhým lidem a interkulturní komunikaci. Aktivity vedou k rozvoji 

tolerance k odlišnosti a k překonávání rasistických a xenofobních postojů. 

Dobrovolnické činnosti se orientují i na formování osobnostních rysů a 

mravních vlastností. Mravní hodnoty, společenské i individuální se promítají do 

postojové a motivační sféry dětí. Ovlivňují jejich rozhodování a jednání a vytváření 

hierarchie životních hodnot. Mezi základní mravní hodnoty patří úcta k životu, 

člověku, pravdě a spravedlnosti. Dobrovolníci rozvíjejí schopnosti dětí, usměrňují, 
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kultivují a uspokojují jejich zájmy a potřeby, formují žádoucí postoje a morální 

v lastnosti92
. 

Každý dobrovolník i dobrovolnické centrum se pravidelně zamýšlí, zda se 

daří dosahovat daných cílů. Probíhá jak vnitřní tak vnější evaluace. Vnitřní evaluaci 

provádí dobrovolníci sami jako nástroj zlepšování své dobrovolnické aktivity. 

Vnější evaluace se týká prokázání výsledků činnosti a provádí ji dobrovolnické 

centrum odpovědné za program93
. 

Po úspěšném dokončení činnosti se objeví pocit uspokojení z vykonané 

práce, která dodá dítěti sebedůvěru a jistotu. Nově získané zkušenosti a poznatky 

jsou významným přínosem v dalším vývoji osobnosti. Cokoliv nemocné dítě dělá, 

je cenné už jen proto, že se o to pokusilo. 

Dítě poznává hodnoty reprezentované dobrovolníkem. Osobnostní kvality 

mají velký význam pro dobrovolnickou činnost. Mezi osobnostní předpoklady patří 

sociální přitažlivost, schopnost snadno vstupovat do mezilidské komunikace, umění 

naladit se s dětmi "na stejnou notu", jednat pružně a tvořivě. Umět využívat 

improvizace a faktoru náhody. Důležitá je schopnost empatie a užití organizačních 

schopností. Osobnostní kvality se integrují do osobnosti dobrovolníka. Ten 

vstupuje k nemocným dětem s celým svým lidským potenciálem a osobní 

zkušeností. Nezaujme-li dítě, nezaujmou ho ani jeho hodnoty. Respektuje a taktně 

usměrňuje dětské požadavky. Vhodně a nenásilně ovlivňuje nemocné děti a stává se 

pro ně přítelem. Odpoutává pozornost od nepříjemných podnětů z nemocničního 

prostředí i od vlastních nepříjemných představ. Dobrovolnictví mu dává prostor pro 

pedagogickou tvořivost. 

92 V A. Maslowově teorii (1970) se uplatňuje hierarchické uspořádání potřeb, kdy nižší potřeby musí 
být v dostatečné míře uspokojeny, aby se mohly uplatnit potřeby vyšší. Fyziologické potřeby jsou 
základní potřeby, které pokud jsou frustrovány, působí velkým tlakem na všechny osobnostní 
funkce. Mezi nižší potřeby řadí i potřebu bezpečí. Ta se projevuje zvláště v dětstVÍ, kdy jedinec 
potřebuje bezpeČÍ, osvobození od strachu, úzkosti a zmatku. Po uspokojení nižších potřeb je 
zapotřebí uspokojit vyšší, jako je potřeba náleženÍ a lásky a potřeba úcty a sebeúcty. Jako nejvyšší 
potřeby uvádí potřebu poznávání a rozumění, potřebu estetických prožitků a potřebu 

sebeuskutečnění, sebeaktualizace. 
93 Srov. ZEMANOVÁ, B.; KOŘÍNKOVÁ, 1.; TOŠNER, J. Supervize a evaluace dobrovolnického 
programu. In Praktický průvodce programem Dobrovolníci v nemocnicích. Praha: HESTlA Národní 
dobrovolnické centrum Praha, 2004. 
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6.2. Motivace dítěte ke spolupráci 

Každá dětská práce by měla být správně motivována. Dobrovolník: se snaží 

oslovit děti obsahem i způsoby nabídky. Získat děti pro volnočasové aktivity 

vyžaduje možnost volby a alternativnost nabídky. Programy se orientují a zaměřují 

především na osobnost dítěte, minimálně ho zavazují a řídí, spíše ho podněcují a 

inspirují. Svobodné rozhodnutí o účasti vytváří silnější individuálně podmíněnou 

motivaci. 

Některé aktivity jsou pro nemocné děti přitažlivé již svým charakterem. Pro 

spolupráci získáváme nemocné přitažlivým obsahem činností a svým osobním 

vystupováním. Dobrovolník zaujatě vylíčí připravenou nabídku a jeho projev by 

měl vyprovokovat k realizaci. Seznámí je s materiálem a metodou práce. 

K podnícení představivosti je vhodné využívat názorné pomůcky, různé obrázkové 

materiály či předlohy a ukázky hotových výrobků dětských prací. Vidí-li dítě vzor 

provede práci snáze. Pro některé je vzor práce velkou pomocí. Je vhodné mít 

připravené vždy alespoň dvě odlišné činnosti. Není dobré nabízet mnoho aktivit, 

neboť děti pak neví pro kterou se rozhodnout a v některých případech by nejraději 

prováděly vše co je nabízeno. A to z organizačních důvodů nelze. 

Většina dětí je ráda v kolektivu a je jim v podstatě jedno jaká činnost je jim 

nabízena. Základní motivací je možnost strávit určitý čas s vrstevníky a s ostatními 

dětmi na oddělení v uvolněné a přátelské atmosféře. Pokud to onemocnění dovolí, 

nebráníme jim v činnostech, kterých se může účastnit více dětí. Společnou aktivitou 

jsou motivovány, podílí se na přípravě programu, jeho realizaci, zakončení i 

hodnocení výsledku. Často si vzájemně pomáhají, což je kladně motivuje do další 

práce. 

Motivační prvky volíme přiměřeně věku zúčastněných dětí. Motivace ke 

spolupráci by měla odpovídat jejich vývojové úrovni, intelektovým schopnostem a 

okruhu prožitých životních zkušeností. Na předškolní dítě nepůsobíme rozumovými 

důvody, ale dodáme jim hodnoty, které jsou časově nepříliš vzdálené a pro ně 

přitažlivé. Takovou hodnotou a přitažlivou činností je hra. U dětí školního věku je 

možno použít motivaci rozumových důvodů. Pro některé druhy činností promyšleně 

získáváme děti poukázáním na praktické využití a užitečnost dané aktivity. Pro děti 

staršího školního věku jsou přitažlivé činnosti vytvoření nějakého skutečného 
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užívaného výrobku. Vyrábějí Sl hračky, sportovní pomůcky, módní doplňky, 

modely letadel apod. 

Soutěž S druhými dětmi je důležitým motivačním činitelem od školního 

věku do dospělosti. K soutěžím přistupujeme velmi opatrně a uvážlivě. Soutěžící 

musí mít podobné podmínky a dobrovolník musí být v hodnocení skutečně 

objektivní. Atmosféra soutěže přitahuje zvláště děti středního a staršího školního 

věku. Úzkostně laděné děti by neměly být vystavovány soutěži, jedině po předchozí 

přípravě. 

Z výchovných metod nejčastěji dobrovolník používá metody pochvaly a 

povzbuzení, které kladně ovlivňují psychiku malého pacienta. Velice důležité a 

žádoucí je, aby pochválil a povzbudil každou snahu. Neměl by čekat až na dobrý 

výsledek. Při některých činnostech a pro některé účastníky je důležitější zhodnocení 

průběhu činnosti než výsledku. Dětskou práci vždy zhodnotíme oceněním, 

spokojeností, úsměvem a slovem pochvaly. Vlídné slovo budí touhu po další 

činnosti a má léčebnou moc, je-li vyřčeno k uklidnění a povzbuzení. Dítě pociťuje 

radost z úspěchu především tehdy, když je doprovázený pochvalou a oceněním. 

Dobrovolník vyslovuje i nespokojenost s výkony nemocného, pokud Je 

zřejmé, že nevyvíjí snahu, jaké je schopno. Používá co nejméně příkazů a zákazů, 

které přesně vymezují chování. Na duševní pohodu působí negativně příliš silný 

hlasový projev a časté používání záporné motivace. Neměl by být nespokojen příliš 

často s výkony dětí, měl by se dopátrat skutečných příčin nezájmu o činnost a 

nechuti ke spolupráci. Nejpřirozenějším trestem je nespokojenost, výtka a 

napomenutí. Vyloučení z činnosti by mělo být až krajním řešením a nemělo by 

k němu na dětských odděleních docházet. Nepříznivé hodnocení sděluje vždy jemně 

s náležitým taktem ve formě rady nikoli výtky. Nikdy nepoužívá zesměšňování, 

ironii nebo výsměch. 

Zapomenout by se nemělo na shrnutí provedené práce. Je vhodné aby dítě 

ohodnotilo svou práci samo. Dobrovolník by měl být vždy schopen najít a 

vystihnout klady v každé dětské práci, ať ve způsobu řešení a uchopení činnosti, 

v úpravě nebo v píli, s jakou byla činnost provedena. Je žádoucí posoudit i celkové 

vypracování úkolu, formu nebo kresbu. 

Děti mají rády, když jsou jejich výtvory zviditelněny. Při tvůrčích 

činnostech nemocní vytvářejí mnoho krásných výrobků, které se mohou stát 
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součástí výzdoby oddělení či součástí výstavy94. Nejlepší motivací do další práce je 

radost z pěkných výsledků. 

Dobrovolník je schopen nemocné děti oslovit zajímavým programem a 

mnohdy je obohatí na celý život. Motivuje je prostřednictvím pestrých a zajímavých 

činností k společensky žádoucímu využívání volného času, k získávání nových 

dovedností a vědomostí i návyků, vede je k rozvoji poznávacích procesů a 

k celoživotnímu vzdělávání. Úspěch v zájmových činnostech přináší nemocným 

dětem pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení. 

6.3. Zaměstnání dětí 

Vhodné zaměstnání je nejúčinnější cestou k udržení dobrého psychického 

stavu. Zaměstnání nemocných je účelným a nepostradatelným naplněním volného 

času v nemocničním zařízením a přivádí děti na veselejší myšlenky. 

Aktivita dítěte je významným činitelem při ozdravném procesu. Zaměstnané 

dítě nepřemýšlí o své nemoci a zapomíná na bolest fyzickou i psychickou. 

V podmínkách dětských klinik se nejvíce osvědčila dobrovolná pomoc ve volných 

odpoledních hodinách při pravidelných zájmových programech. Dobrovolníci 

mohou svými programy navazovat na osvědčené tradiční aktivity či mohou 

realizovat nové činnosti. 

Dobrovolnická činnost je realizována v hernách nebo u lůžka dítěte na 

nemocničním pokoji. Některá onemocnění vyžadují jen přechodný, krátkodobý 

pobyt v nemocničním zařízení. U těchto pobytů je snahou, aby dítě pokud to jen 

bude možné, netrpělo náhlou změnou situace. Úměrně s délkou pobytu stoupají i 

výchovné a vzdělávací nároky. Dítě strádá zejména nedostatkem pohybu a podnětů. 

Zabavit dlouhodobě nemocné je vzhledem k omezenosti prostoru a činností velmi 

náročné95 . 

94 Výkresy nemocných dětí bývají posílány do různých soutěží, zdobí interiéry divadel, radnic, 
obchodních domů apod. V posledních letech se pořádají i samostatné výstavy prací nemocných dětí. 
Například projekt Světlo mého života, kdy děti z Kliniky dětské hematologie a onkologie 
FN Motol a jejich přátelé, rodiče i zdravotnický personál fotografují svět kolem sebe. Vyvrcholením 
projektu je výstava nejzajímavějších fotografií na Novoměstské radnici v Praze. Svou tradici má také 
Tulipánový den ve FN Motol. Děti i dospělí, kteří se léčí v motolské nemocnici, kreslí nebo vytváří 
zajímavé práce na téma "měníme nemocnici v rozkvetlou zahradu Dobra". V atriu nemocnice vzniká 
výstava hotových prací a originální "květinová galerie". Tulipánový den je oslavou dobrovolnické 
práce v motolské nemocnici a jedním z cílů je seznámení veřejnosti a motolských zaměstnanců 
s dobrovolnickou činností. 
95 Dlouhodobě hospitalizované děti jsou např. po těžkých úrazech na oddělení ortopedickém či 
chirurgickém, dále na onkologickém, anesteziologicko-resuscitačním oddělení apod. 
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Herny jsou místnosti na jednotlivých odděleních vybaveny dětským 

nábytkem a jsou určeny pro volný čas a k relaxaci96
. Děti zde mají možnost vejít do 

světa her a hraček a zapomenout alespoň na chvíli na nemoc a svá trápení. Herny by 

měly zaujmout živostí barev a pestrostí dětských námětů. 

Na dětských klinikách patří mezi nejčastější dobrovolnické činnosti výtvarné 

a hudební aktivity, předčítání z dětských knih a časopisů, čtení pohádek, povídání a 

hraní her. Dobrovolníci se mnohdy individuálně věnují dětem školního věku při 

učení, pomáhají při vypracovávání domácích úkolů a s výukou jednotlivých 

předmětů a zlepšují tím jejich školní výsledky. Činnosti výtvarné, hudební a 

dramatizační zajišťují rozvoj estetického vnímání a vyjadřování. U spokojují 

emocionální potřeby dětí esteticky vnímat, prožívat a vyjadřovat se. Zároveň vedou 

k osvojení určité techniky a dovednosti. 

Z výtvarných činností, které jsou nejvíce rozšířené a oblíbené, je na 

dětských klinikách využíváno zejména kreslení, malování, práce s koláží a 

modelování97
• Výtvarný projev je pro dítě přirozeným prostředkem vyjadřování 

vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je to způsob sebepoznávání. 

Zároveň umožňuje uvolnění napětí a společnou tvorbu v hravé atmosféře. 

Dobrovolník si všímá celého tvořivého procesu, který mu dává nahlédnout a lépe 

porozumět světu dítěte. Hodnocení výtvarné práce přináší důležité sdělení o 

nemocném. Výtvarné aktivity mají význam pro rychlejší uzdravování a využívají se 

jako léčebná terapie výtvarnými činnostmi neboli arteterapie98
• 

96 Na dětských klinikách, kde nejsou z mnoha různých důvodů herny, je vyhrazený úložný prostor či 
menší místnost pro hračky a pomůcky pro zájmovou činnost. 
97 Pokud z důvodu zdravotního stavu dítěte nebo z mnoha jiných důvodů nelze výtvarné činnosti 
realizovat, může dobrovolník přiblížit výtvarné umění dítěti formou prohlížení fotografií výtvarných 
prací či ilustrací pohádek. Je dobré provést rozbor ilustrace, upozornit na rozdílné výtvarné 
prostředky jednotlivých malířů a navodit vhodným slovem v dítěti pocit kladného vnímání umění. 
98 Podle Akademického slovníku cizích slov je arteterapie druh psychoterapie využívající aktivní 
výtvarné činnosti pacientů. Psychoterapie je definována jako léčba zaměřená na psychiku 
nemocného slovem, chováním, prostřednictvím určitých technik a postupů aj. Srov. kolektiv. 
Akademický slovník cizích slov. Praha: AV ČR, 2001, s. 72, s. 634. ISBN 80-200-0607-9. 
Arteterapie je léčebný postup využívající výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a 
ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Můžeme rozlišit dva základní proudy. Terapii 
uměním, kde se klade důraz na léčebný potenciál samotné tvůrčí činnosti. A na artpsychoterapii, kde 
jsou výtvory a prožitky z procesu tvorby dále psychoterapeuticky zpracovávány. V arteterapii není 
cílem zlepšovat svůj výtvarný projev, ale výtvarné dílo je prostředkem sebevyjádření, ze kterého má 
mít autor radost a zároveň se o sobě něco dozvědět. Léčba výtvarným uměním je nejen základem pro 
diagnostiku, ale je také důležitou odpočinkovou tvůrčí činností. Umožňuje vnitřní relaxaci, 
podporuje emoční vývoj, odstraňuje psychické zábrany a podporuje kladné vztahy aj. 
Arteterapie má široké možnosti využití v oblasti somatopedie, kde lze tvořit ústy, pahýly rukou, 
nohama apod. Srov. Arteterapie v České republice [online]. Praha: Česká arteterapeutická asociace 
[cit. 2006-11-14]. Dostupné na WWW: < http://www.arteterapie.czl>. 
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Kreslení lze využívat velice snadno v prostředí nemocnIce, a to při 

skupinové i individuální činnosti. Při práci se používají nejčastěji pastelky, voskové 

pastely, fixy a barevné křídy. Kreslit mohou i nemocní připoutaní na lůžko, pokud 

jim to zdravotní stav dovolí. Námět může spojovat nemocného s domovem, a 

zároveň napomáhá adaptaci dítěte v nemocničním prostředí a k odreagování napětí. 

Děti většinou nekreslí to, co vidí, ale to co vědí a co si vysní. 

Malování je již náročnější na organizaci, neboť se používají vodové barvy, 

tempery a štětce. Sytost barev a možnost nerušené tvořivosti vyvolává optimistické 

prožitky. Barvy představují pestrost, rozmanitost, otevřenost, srozumitelnost, 

tvořivost, lidskou blízkost, podnětnost, živost, činorodost a vše co dítě potřebuje pro 

svou zdravou a smysluplnou cestu životem. Protipólem ke "světu barev" si můžeme 

představit šero a tmu. Ty znázorňují nejistotu, těžké a nepříjemné životní pocity, 

opuštění, traumata, nudu a řadu dalších negativních věcí. Dobrovolník sleduje 

správné držení štětce, užití barev, práci s prostorem a motivuje k výtvarnému 

projevu. Nemocné děti s radostí obdarovávají svými výkresy zdravotní personál a 

velmi často si je schovávají jako dárky pro rodiče a sourozence. 

Práce s koláží je velmi dobrým cvičením trpělivosti a skládáním prvků do 

vyvážené kompozice. Je to výtvarné dílo vytvořené vystřihováním nebo 

vytrhováním částí určitého materiálu99
. Je možné používat kombinace papíru 

s textilem a různých druhů přírodnin. Hotová koláž se nalepuje lepidlem na 

podkladový materiál, kterým může být papír, látka, kartón nebo čtvrtka. Různé 

předměty lze lepit vedle sebe nebo přes sebe. Koláže lze doplňovat dokreslováním, 

domalováním, písmem i tiskem. 

Modelovací hmoty přitahují děti svou měkkostí, tvárností a možností 

tvořivosti. Každá tvárná hmota podněcuje v jedinci touhu ztvárnit ji podle vlastních 

představ. Práce z plastelíny, která je dostupná v mnoha barvách, je pro děti 

názornější než kresba. Modelovací hmotu je možno válet, mačkat, vykrajovat z ní 

formičkami různé tvary a otiskovat na ní prsty a různé předměty. Lze vymodelovat 

prostorové trojrozměrné práce. Znázornit skutečné předměty je snazší a dokonalejší. 

Modelování napomáhá správnému vývoji pohybů drobných svalů prstů a zápěstí. 

99 Jako materiál na koláž mohou posloužit staré časopisy, obrázky vystřihané z novin, části textu 
novin či časopisů, barevné letáky, plakáty, bavlnky, provázky, knoflíky, stužky, různá semínka, 
luštěniny, těstoviny, kousky látek, listy, větvičky, kamínky ajiné vhodné zbytkové materiály. 

61 



Malé děti vytváří velmi jednoduché předměty či zvířata. U starších dětí mají 

výtvory více detailů a lze najít i prvky životnosti a pohybu. 

Někteří dobrovolníci se na dětských klinikách věnují hudební činnosti. 

Hudební výchova zahrnuje činnosti pěvecké, poslechové, instrumentální a hudebně 

pohybové. 

Pěvecké činnosti umožňují získat základy pěveckých dovedností a podílejí 

se na kultivaci mluveného a zpívaného projevu. Zpěv písní pomáhá dětem 

s narušeným řečovým projevem zlepšit artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. 

U některých onemocnění se nesmí zpívat a tak mohou pouze poslouchat či 

vytleskávat rytmus. Poslech hudby podporuje vyjádření myšlenek a pocitů. 

Relaxační hudba je vhodná pro uvolnění, odpočinek, zklidnění a navození 

optimistické nálady. Poslechové činnosti přináší citový a estetický prožitek a lze je 

realizovat i u lůžka. 

Instrumentální činnosti pomáhají malému pacientovi v aktivním vnímání 

rozdílů zvukůlOO • Dobrovolníci na dětských klinikách mohou hrát na flétnu, na 

kytaru, na různé druhy menších elektrických klavírů a na jiné nástroje. Velmi 

oblíbená je hra na elektrické klávesy. 

Hudebně pohybové činnosti uspokojují zejména předškolní dítě a jeho 

přirozenou potřebu vyjádřit hudbu pohybem. Pohybové aktivity při hudbě podporují 

a rozvíjí rozsah pohybů, senzomotorickou koordinaci, svalovou sílu a relaxaci, 

vytrvalost a kreativní vyjadřování pohybem. Jsou smyslovou zkušeností v pohybu a 

pozitivně působí na psychomotoriku, hravost a tvořivost. 

Hudba může doprovázet dítě při hře, může doprovázet poslech pohádky, lze 

Jl výtvarně vyjádřit. Využití zvuku a hudby má vliv na emocionální prožívání, 

snižuje stres a úzkost, odvádí pozornost od bolesti a od nemoci, vede k pozitivní 

změně nálady a zvyšuje pozitivní vnímání. Je ideálním prostředkem pro navození 

stavu relaxace a účinným prostředkem na uvolnění tenze. Hudba pomáhá k 

vyjádření pocitů a bývá dětmi oblíbená. Muzika má léčebnou sílu a v nemocničním 

zařízení jistě není komerční záležitostí. Pomoci speciálního užití hudby lze zlepšit 

zdravotní stav nebo zmírnit některé problémy u určitých typů zdravotního 

100 K vnímání rozdílů zvuků se v nemocnici využívají nejčastěji Orfovy nástroje. Jsou to tzv. 
lehkoovladatelné nástroje, které nacházejí uplatnění v hudební výchově, ve speciální pedagogice a 
v muzikoterapii. Patří mezi ně dětské bubínky a tympány, zvonečky, rolničky, ozvučná dřívka, 
dětské činely, prstové činely, dřevěné klepače, různá štěrchadla a chřestítka, tamburíny s talířky, 
triangl a další. Používají se i dětské zvonkohry, xylofon, zobcové flétny a jiné hudební nástroje. 
Orfovy nástroje lze použít při hudebních aktivitách u lidí bez ohledu na jejich hudební vzdělání. 
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poškození. Hudební aktivity se využívají jako léčebná terapie nebo-li 

'k . lOl mUZl oteraple . 

Podle charakteristiky oddělení lze využívat při pracovních činnostech jen 

určité druhy materiálů a technik. Využívá se látka, korálky, bavlnky, špejle i 

vybrané druhy přírodnin jako jsou listy, kamínky, kaštany, šípky apod. Mezi 

oblíbené činnosti patří práce s papírem. Papír je pro dítě nejpřístupnější a nejbližší 

materiál. U malých pacientů je vhodné začínat snazšími činnostmi jako je mačkání, 

řízené trhání, slepování a nalepování. Od vytrhávání se dostáváme k obtížnějším 

aktivitám jako je stříhání, vystřihování a skládání papíru. Při práci s nůžkami 

dobrovolník dbá zvýšené pozornosti na bezpečnost, učí děti správnému držení a 

manipulaci s nimi. Jakmile přestanou stříhat, vede je důsledně k tomu, aby nůžky 

odkládaly. Děti si procvičí hbitost prstů, paměť a úsudek. Mohou si vytvořit 

skládané čepice, letadla, loďky a řadu různých dekorací a hraček, s kterými si pak 

rády hrají. Hračky si vyrábí na základě své představivosti, rozvíjí tím své technické 

myšlení a usměrňují svou obrazotvornost. Hravou formou se učí zručnosti, 

vytrvalosti, překonávání nesnází a překážek, ukázněnému dokončení práce a radosti 

z úspěšně vykonaného díla. Výsledky pracovních činností slouží k výzdobě 

oddělení i nemocnice a děti si je rády odnáší domů jako dárky pro své nejbližší. 

Pracovní terapie nebo-li ergoterapie l02 pomáhá ke zlepšení psychického stavu 

nemocného, k překonání samoty a odloučení a učí děti kladnému vztahu k práci. 

101 Akademický slovník cizích slov definuje muzikoterapii jako pomocnou psychoterapeutickou 
metodu používanou u neuróz a psychóz, která využívá působení hudby a aktivního hudebního 
projevu. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. Praha : A V ČR, 2001, s. 515. 
ISBN 80-200-0607-9. 
Muzikoterapie je cílené využívání zvuku a hudby primárně k terapeutickým účelům. Je metodou 
léčebné psychoterapie, kde se jedná o proces fyziologického, emocionálního a smyslového 
ovlivňování jedince hudebními prostředky. Mezi základní techniky patří hudební improvizace, 
hudební interpretace, zpěv písní, poslech hudby, psaní písní a kompozice hudby, hudební 
vystoupení, pohybové aktivity při hudbě, hudba a imaginace a dechová cvičení při interaktivní 
hudbě. Programy muzikoterapie je možné rozdělit na skupinové a individuální. Uplatnění nachází ve 
zdravotnictví, školství a v sociální a výchovné oblasti. Srov. Muzikoterapie [online]. 
Praha: Muzikoterapie, působení zvuku a hudby na lidský organismus [cit. 2006-11-14]. Dostupné 
na WWW: < http://www.muzikoterapie.cz!>. 
102 Akademický slovník cizích slov popisuje ergoterapii jako druh pracovní terapie, která je založená 
na činnosti přiměřené zdravotnímu postižení. Srov. kolektiv. Akademický slovník cizích slov. 
Praha: AV ČR, 2001, s. 203. ISBN 80-200-0607-9. 
Ergoterapie je léčba motorických a intelektuelních funkcí a sociálních schopností. Cílem je dosažení 
samostatnosti v osobním, sociálním a pracovním životě. Léčebná rehabilitace neboli ergoterapie se 
provádí skupinově nebo individuálně. Rozlišujeme kondiční ergoterapii, která usiluje především o 
psychickou rovnováhu nemocného a která má odpoutat pacienta od nemoci a vyplnit mu volný čas. 
Dále ergoterapii cílenou na postiženou oblast, kde je záměrem udržet zdravé a obnovit postižené 
funkce. A ergoterapii zaměřenou na pracovní začlenění a na výchovu k soběstačnosti a nezávislosti 
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Stále významnější součástí volného času dětí se stávají média a komunikace. 

Prostřednictvím médií získávají informace, uspokojují a rozvíjejí své zájmy. Média 

jim přináší nové způsoby oddechu a zábavy, děti prožívají chvíle napětí, 

dobrodružství a radosti. Nejsou jen jednostranným přijímáním informací ze světa 

dospělých, ale pomáhají vytvářet aktivní postoj dětí ke skutečnosti103 . Možnosti 

poznání světa nabízí masová komunikace prostřednictvím slova, písma i obrazu104. 

Svůj význam si zachovávají tištěná média a to zejména knihy a periodika. 

Knihy jsou pro děti zdrojem poznání a jedním ze základních prostředků spojení 

člověka s kulturami jiných zemí, národů i dob. Jejich obsah tvoří psané a obrazové 

informace. Děti se učí odkrývat problémy, vyhledávat informace o světě a 

vyjadřovat své názory. Vyskytují se na každém dětském oddělení. Některé děti si 

přináší do nemocnice své knihy a časopisy a sdílí s nimi citová pouta. Literární 

výchova je důležitá pro duševní rozvoj, pro estetické vnímání a cítění. 

Dobrovolník předčítá dětem pohádku, podněcuje děti ke slovnímu a 

výtvarnému vyjádření a někdy je nechává dramatizovat přečtený příběh. Pohádky 

jsou bránou do krásné literatury a rozvíjejí dětskou fantazii. Je velmi pozoruhodné, 

jaký smysl pro humor mají děti a jak jej dovedou vyjádřit. Pohádkové postavy jsou 

pestré a vyznačují se jednoduchými a dětem známými vlastnostmi. Více pozornosti 

se v nich věnuje jednání než prostředí, objevují se v nich nadpřirozené postavy či 

události a dobro v nich vždy vítězí nad zlem. Dramatizace děje pohádky, znázornění 

některých epizod, scének nebo postav je velmi přínosné. Čím je dítě mladší, tím 

jednodušší děje by se měly dramatizovat. Vyprávění má určité přednosti oproti 

předčítání. Při vyprávění je bezprostřednější kontakt vypravěče s posluchačem, a 

umožňuje mu sledovat účinek slov na nemocného a podle toho modulovat hlas a 

přízvuk. Dobrovolník učí děti k úctě ke knize a ke kladnému vztahu ke knihám 

obecně. Mluvené slovo přináší nejen obsah čteného, ale i pohlazení a uklidnění. 

Knihu lze považovat za základní zdroj zábavy i poučení. 

Většina dětí všestranně využívá elektronická média. Dobrovolník seznamuje 

děti s počítači a jejich hernímu využití. Již děti v předškolním věku se zajímají o 

nemocného v domácím, pracovním a sociálním prostředí, kde se nacvičují činnosti běžné pro 
každodenní život. Ergoterapie používá u dětí jako formu terapie nejčastěji hru. 
103 Právo jedince na informace potvrzuje i Úmluva o právech dítěte. Z požadavku demokracie 
vyplývá otevřenost informací pro všechny lidi a požadavek volného přístupu k informačním 
zdrojům. Mediální výchova dětí zahrnuje potřebu učit se vhodnému a kritickému využívání 
informací a současně odolnosti vůči manipulaci. 
104 Srov. SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In Člověk - prostředí - výchova. 
K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 61-77. ISBN 80-7315-004-2. 
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počítač. Do tří let by s ním měli pracovat denně pouze několik minut. Délka 

činnosti u dětí předškolního věku by neměla přesáhnout 15 - 20 minut za den. 

Postupně se zařazují hry, sestavování puzzle a plnění jednodušších úkolů. Děti 

školního věku mohou začít zkoušet vyhledávání na internetu. Oblíbené JSou 

počítačové hry, internetové soutěže pro mládež, dětské seznamky a jiné. 

Elektronická média jsou jednou, ale významnou oblastí informačního a 

komunikačního procesu. Dobrovolník učí děti využívat média vhodně a 

v přiměřeném rozsahu. Hlavním záměrem je naučit je nacházet potřebné informace 

a pozitivní podněty k činnosti. Je to aktuální, neboť média působí také nežádoucími 

vlivy. Každodenní několikahodinové využívání ve volném čase může vést 

k závislosti. Média umožňují získávat obsahově různorodé informace a operativně 

navazovat kontakt s jinými lidmi, ale bez rozvíjení hlubšího vztahu a osobní 

zkušenosti. Dobrovolník usnadňuje dětským uživatelům vstup do světa médií a 

orientace v jeho souvislostech. 

Hraní společenských her je velmi rozšířené ve všech kulturách. Některé hry 

se vyznačují soutěživostí všech proti všem, jiné jsou charakterizovány vytvářením 

koalic a uměním spolupráce. Význam spočívá v zapojení všech účastníků do jedné 

společné situace a potěšení ze společně prožitého času. Hry v sobě obsahují podíl 

náhody, a proto mohou děti zvítězit nad dospělými. Učí se schopnosti radovat se 

z vítězství svého i druhých a zároveň přijímat vlastní prohru. 

Jednoduché společenské hry, karetní hry, skládání puzzle nejsou jen hrou, 

ale mají význam i při léčebné rekonvalescenci. Mezi oblíbené společenské hry patří 

Člověče nezlob se či hra v šachy. Obě hry jsou dobrou a zajímavou metodou 

rehabilitace, zvláště tam kde je třeba podpořit jemnou motoriku ruky. Stolní hry 

jako například Loto, Domino, skládání obrázků rozvíjejí rozumové schopnosti dětí, 

především paměť, myšlení pozornost a poznávání. Důležité je vzbudit u dětí zájem 

o hru a vysvětlit pravidla, tak aby je pochopili všichni. Podle počtu hráčů 

používáme her, kterých se mohou účastnit více dětí najednou, nebo můžeme 

pořádat turnaje, kde hraje současně více dvojic. 

Hraní karet je velmi oblíbenou dětskou činností. Karty jsou užitečným a 

potěšujícím společníkem. V každé karetní hře jde o princip náhodylo5 a zvolený 

105 Karty jsou zamíchány, rozdány či snímány z balíku karet a nelze toto uspořádání záměrně 
ovlivnit. 

65 



princip strategie106
. V jednoduchých karetních hrách převažuje podíl náhody a lze je 

přirovnat k statickému světu, ve kterém se neustále něco děje, ale kde dětské úsilí 

nemůže dění usměrňovat. Ve složitějších karetních hrách se uplatňuje více 

strategického myšlení a zároveň představují dynamiku lidského zápasu a snahy 

něčeho dosáhnout. Některé děti preferují hry náhody a jiné zase hry strategické. 

Z vývojového hlediska menší děti upřednostňují jednodušší karetní hry, kde 

převažuje podíl náhody a starší děti rády hrají strategické hry. 

Hra se v nemocničním zařízení stává důležitým terapeutickým prostředkem. 

Nemocné dítě ve hře zapomíná na svou nemoc, bolest, stesk a trápení. 

Prostřednictvím hry vyjadřuje vztah k okolnímu světu a ke svému onemocnění. Hra 

podporuje psychickou rovnováhu dítěte, přináší zklidnění, uvolnění a vyrovnanost. 

Je významným výchovným prostředkem a prostředkem nenásilného ovlivňování a 

zároveň příležitostí k poznávání dětí. Hra se stává spontánní nebo odborně vedenou 

a řízenou formou psychoterapie. 

Dobrovolníci v nemocnicích mají své pevné místo v komplexní činnosti 

dětské nemocnice. Jsou cennými a nepostradatelnými spolupracovníky zdravotníků. 

Programy se zaměřují zvláště na zábavné činnosti a aktivní využívání volného času. 

Ve hře a tvořivé činnosti uvolňují nemocné děti nahromaděné nepříjemné zážitky, 

zkušenosti, napětí a negativní emoce. Zaměstnáním je dobrovolník odvádí od 

smutných myšlenek, od nejistoty, ustrašenosti a pozornosti, kterou by jinak 

věnovaly vlastnímu nemocnému tělu. Dítě by mělo mít z práce radost, jinak je pro 

malého pacienta zaměstnání neúčinné. Mnohé z nich si způsoby realizace volného 

času natrvalo osvojují i pro svůj další život. Všechny dobrovolnické činnosti na 

dětských klinikách mají terapeutický význam. 

106 Při hře se zamýšlíme nad důsledky svých kroků, postupujeme na základě postupů spoluhráčů 
v předchozích kolech apod. 

66 



Závěr 

Ujasnění základní terminologie, funkce a principů dobrovolnictví je 

základem pro pochopení možností uplatnění dobrovolníků na dětských klinikách. 

Dobrovolníkem se může stát kdokoli, kdo chce nezištně pomáhat druhým. 

V nemocničním zařízení je pro přímou práci s nemocným dítětem stanovena 

hranice osmnácti let. Dobrovolnická činnost v nemocnici není pro každého člověka, 

neboť někteří lidé nesnesou pohled na nemoc a utrpení. Přesto se mohou uplatnit 

v organizování a realizaci jednorázových kulturních a zábavných akcí, kde 

nepracují v přímém kontaktu s nemocnými. 

Program "Dobrovolníci v nemocnici" Je sociálním programem, který 

přispívá ke zlepšení psychických a sociálních podmínek pacientů na lůžkových 

odděleních nemocničního zařízení. Dobrovolnické aktivity realizované na 

dospělých i dětských klinikách jsou organizovány s ohledem na léčebný provoz 

nemocnice a zdravotní stav pacientů. Dobrovolníci pomáhají nemocným překlenout 

nelehké období v procesu uzdravování a stávají se součástí psychosociální péče o 

nemocné. V nemocničním zařízení se stále objevují nové možnosti uplatnění 

dobrovolníků. 

V České republice bylo obtížné začlenit dobrovolnický program do systému 

komplexní péče o pacienty, a i v současnosti se v některých nemocnicích naráží na 

nepochopení ze strany vedení a obavy zdravotnického personálu. Přesto se program 

úspěšně šíří do dalších institucí, a věřím, že v následujících letech se stane běžnou 

součástí zdravotní péče mnohých nemocnic. 

Léčba nemoci by měla být komplexním procesem, na kterém tvořivým 

způsobem spolupracují i dobrovolníci. Snahou a cílem dobrovolnické práce na 

dětských odděleních je zapojit malé pacienty do činností a umožnit jim zapomenout 

na nepříjemné chvíle způsobené hospitalizací. Nemocné dítě potřebuje ke svému 

uzdravení rovnováhu v oblasti duševní, vztahové a sociální. 

Onemocnění dítěte má sociální důsledky jak pro malého pacienta, tak i pro 

jeho rodinu. Každé dítě přichází do nemocnice s jinou sociální zkušeností a 

s důsledky hospitalizace se vyrovnává na základě své schopnosti adaptability. 

Dobrovolnické programy se snaží snížit negativní sociální důsledky a vyplnit 
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nemocniční chvíle prostorem setkávání, her, oddychu, zážitků, poznání, zábavou a 

radostí. 

Dobrovolník záměrně působí na děti a svými cílevědomými aktivitami 

uspokojuje individuální potřeby malých pacientů, podílí se na formování 

osobnostních i mravních vlastností dětí. Při své činnosti by měl respektovat a znát 

předpoklady výchovné práce v nemOCnICI. Základem výchovné práce je 

individuální přístup ke každému malému pacientovi. Dobrovolník zaměstnává 

nemocné přiměřeně věku, zdravotnímu stavu a schopnostem. Respektuje vývojové 

zvláštnosti dítěte, jeho individuální potřeby a zájmy. Naplňuje volný čas 

nemocných smysluplnými, rekreačními i výchovně - vzdělávacími aktivitami. 

Umožňuje dítěti alespoň na chvíli opustit nemocniční stereotyp a navozuje pocit 

emocionálního uvolnění v herních, pracovních i zájmových aktivitách. Motivuje 

pacienty k získávání nových dovedností a vědomostí prostřednictvím pestrých a 

zajímavých činností. Z výchovných metod jsou velmi důležité metody pochvaly a 

povzbuzení, které pozitivně ovlivňují psychiku nemocných. Vytváří i nabídky pro 

společné aktivity rodičů a dětí. 

Vhodné zaměstnání nemocných dětí je účelným naplněním volného času 

v nemocničním zařízení a má význam pro samotnou léčbu onemocnění. 

Dobrovolnické programy obohacují děti o nové intenzivní zážitky, vedou 

k vytváření kladného vztahu k některým činnostem, k celoživotnímu vzdělávání a 

k účelnému využívání volného času. 

Dobrovolníci na dětských klinikách JSou významnými pomocníky 

zdravotního personálu v naplňování lidských a sociálních potřeb pacienta. Jejich 

aktivity jsou přínosem jak pro nemocné děti, tak pro jejich rodiče, pro zdravotnický 

personál i pro ně samotné. Stávají se součástí léčebného týmu a podílejí se na 

zkvalitnění péče o nemocné. 

Dobrovolnictví se stává pro mnoho lidí významnou součástí jejich životního 

stylu a má nevyčíslitelný a neocenitelný význam pro celou společnost. Předložená 

práce ukazuje, že dobrovolnické aktivity v nemocničním zařízení jsou 

nepostradatelné a velice přínosné. V následujících letech se pomoc druhým jistě 

stane naprosto přirozeným a společensky vysoce uznávaným jevem. 
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II. část 

Empirické šetření 

Úvod 

V předloženém šetření jsem se pokusila zmapovat postoje a motivace 

dobrovolníků, kteří pravidelně docházejí na dětské kliniky. Zaměřila jsem se na 

některé sociálně pedagogické aspekty dobrovolnictví u dětských pacientů, na osobní 

přístup respondentů k této problematice a také na jejich životní hodnoty a pocity. 

Zvolila jsem otázky, které jsou pro mě závažné a jež se týkají zejména užitečnosti a 

aplikace získaných informací v praxi. Pozornost jsem věnovala i informacím od 

koordinátorů jednotlivých nemocničních zařízení, kteří byli ochotni zapojit se do 

projektu. 

Bohužel empirické šetření neproběhlo v takovém rozsahu, jak jsem ho 

původně plánovala. Moje snaha získat co nejvíce informací pro objektivnost 

projektu ztroskotala na neochotě některých dobrovolníků a bohužel i koordinátorů. 

Šetření se zúčastnilo velmi málo respondentů, tudíž považuji získaná data pouze za 

informativní. Míru obecnější platnosti lze sice i v tomto případě odhadovat, nikoli 

však validně prokázat. 

Pro toto šetření byli zvoleni dobrovolníci, kteří pravidelně docházejí na 

dětská nemocniční oddělení. Projekt jsem chtěla uskutečnit v několika 

nemocničních zařízeních, kde program probíhá na dětských klinikách, přičemž 

mým záměrem bylo srovnávat zjištěné výsledky mezi jednotlivými nemocnicemi. 

Do projektu se zapojily pouze čtyři nemocnice, a to Fakultní nemocnice v Motole, 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Fakultní nemocnice Hradec 

Králové a Fakultní nemocnice v Brně. Vzhledem k malému počtu vrácených 

vyplněných dotazníků jsem však nakonec ve zhodnocení nerozlišovala, zjakého 

zdravotnického zařízení dobrovolník pochází. Z Fakultní nemocnice v Brně se mi 

vrátil pouze jeden dotazník, a to od koordinátorky programu, takže jsem tuto 

nemocnici do šetření nemohla zahrnout. 
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1. Cíl empirického šetření 

Mým cílem bylo zjistit alespoň v hrubých rysech postoje dobrovolníků 

k některým sociálně pedagogickým aspektům dobrovolnické činnosti v kontextu 

jejich životních názorů a zkušeností. Zajímala jsem se o to, co je vedlo k rozhodnutí 

stát se dobrovolníkem a pravidelně docházet za nemocnými dětmi. Dále jsem chtěla 

zjistit, jak se připravují na dobrovolnickou činnost a na přímou práci s nemocnými. 

Zjišťovala jsem, jaké mají znalosti z oboru pedagogiky, a jak je dokáží aplikovat, 

zda dokáží pracovat i s rodiči, kteří doprovázejí hospitalizované děti. Zároveň jsem 

se snažila zjistit jejich osobní přístup, životní hodnoty a pocity z dobrovolnické 

činnosti na dětské klinice. V neposlední řadě mě zajímalo, zda dobrovolnická 

činnost v nemocmCl ovlivňuje dobrovolníky v hodnotách a postojích a v jejich 

osobním životě. 

Cílem dotazníku pro koordinátory bylo získat základní informace o 

fungování dobrovolnického programu, jak získávají dobrovolníky, nároky na ně 

kladené a jaké výhody jim poskytují. Zajímaly mě i subjektivní názory jednotlivých 

koordinátorů na dobrovolnictví a jejich osobní pohled na bariéry a budoucnost 

rozvoje tohoto projektu. 
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2. Metodika šetření 

2.1. Popis empirického pole 

Pro empirické šetření jsem vybrala Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní 

Thomayerovu nemocnici s poliklinikou a Fakultní nemocnici Hradec Králové, a to 

proto, že se v nich již několik let úspěšně rozvíjí program "Dobrovolníci 

v nemocnici" na dětských klinikách. 

Fakultní nemocnice v Motole patří mezi největší zdravotnická zařízení 

v České republice i v Evropě a nachází se v motolském údolí v Praze 5. Její význam 

spočívá zejména v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť. 

Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky a několik samostatných pavilónů. 

Specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů jsou seskupeny do 

jedné lokality a v případě potřeby se mohou spojit a poskytnout komplexní 

zdravotní péči. Ke konci roku 2005 čítala dětská část 667 lůžek a dospělá část 1743. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole se nalézá 53 zdravotnických pracovišť - klinik, 

oddělení, center a ústavů a to především 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Nemocní jsou zde léčeni a ošetřováni na úrovni současných poznatků lékařských a 

humanitních věd a to od prenatálního období až po období vysokého stáří. 

Fakultní nemocnice v Motole vznikla sloučením Dětské fakultní nemocnice 

a Městské nemocnice v Motole 1. ledna 1971 a zařadila se mezi jednu z největších 

v Evropě 107 . S její historií jsou spjati významné osobnosti českého lékařství jako je 

například Epstein, Švejcar, Hněvkovský nebo Niederle a mnoho dalších. Poskytuje 

nemocným z celé České republiky ambulantní a lůžkovou zdravotní péči, a to od 

základní až po vysoce specializovanou. Jsou zde poskytovány služby vyššího 

konziliámího typu pro dva základní pražské obvody, pro Prahu 5 a Prahu 6. 

Specializovaná pracoviště mají celopražský a celorepublikový význam, léčí se zde 

cca 47% mimopražských pacientů. Motolská nemocnice se v posledních letech 

stává i cílem zahraničních klientů. Je to zejména díky výrazné specializaci 

v některých zejména pediatrických oborech. Splňuje světové požadavky na 

poskytovanou diagnostickou a léčebnou zdravotní péči nemocným a stává se 

světově uznávanou a známou nemocnicí. Fakultní nemocnice v Motole je zároveň 

107 Dnešní pavilon infekčních hepatitid je nejstarším zděným objektem. Je to bývalá budova 
lupusního ústavu podle projektu Rudolfa Kvěcha z roku 1936. 
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hlavní výukovou základnou klinických oborů 2. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Od roku 1997 v areálu sídlí i tři kliniky 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a využívají její možnosti. Současným cílem nemocnice je 

dosáhnout akreditace FNM a místních laboratoří. Akreditace je dlouhodobá 

záležitost, která vyžaduje řadu změn. Akreditační osvědčení bude formálním 

vyjádřením profesionality, ekonomické prosperity jako výsledku cílevědomého úsilí 

a pocitu bezpečí pro nemocné. FN Motol realizuje od roku 2002 projekt Zdravá 

nemocnice, který patří mezi Projekty podpory zdraví v rámci Národního programu 

zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2003 se nemocnice zapojila do 

mezinárodní sítě Health Promoting Hospitals (nemocnice podporující zdraví). FN 

v Motole zlepšuje celkovou kvalitu poskytované péče o nemocné a na činnosti se 

v současnosti podílí několik nadací 108, které svými aktivitami přispívají k zlepšení 

podmínek nemocných a přispívají na pořizování odborných diagnostických a 

léčebných přístrojů. Dětská část nemocnice v současnosti prochází rozsáhlou 

rekonstrukcí, neboť se nachází v havarijní situaci109
. 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou se nachází v údolí 

Kunratického potoka v blízkosti Kunratického lesa v Praze 4 v Krči. Byla založena 

v roce 1954 a od roku 1984 se stala fakultní nemocnicí. Je to moderní a rozvíjející 

se nemocnice, která patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. 

Odborná pomoc je zaměřena především na pediatrické obory, dále na traumatologii, 

onkologii a pneumologii. V současnosti se profiluje jako zdravotnické zařízení, 

které je schopno poskytnout zázemí a zajištění ochrany občanům Prahy a 

Středočeského kraje v případě mimořádných krizových situacích a událostech. 

Poskytuje kvalitní lůžkovou a ambulantní péči obyvatelům Prahy, ale i 

mimopražským občanům v základních i specializovaných oborech. Nemocným je 

poskytována základní a specializovaná léčebná a diagnostická péče, která je 

komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péčí. Nemocnice má přes dvacet 

samostatných pavilonů, v kterých jsou umístěny jednotlivé kliniky, oddělení a 

ostatní nabízené služby. Odborná pracoviště zdravotnického zařízení jsou 

výukovými základnami lékařských a farmaceutických fakult, podílí se na 

108 Např. HAIMA - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, Kapka naděje, Nadace Archa 
Chantal, Nadace Dětský Mozek, Nadace Národ dětem, Nadační fond na podporu dětské 

neurologické kliniky v Motole, Občanské sdružení Život dětem. 
109 Srov. Fakultní nemocnice v Motale [online]. Praha : Fakultní nemocnice v Motole 
[cit. 2006-12-08]. Dostupné na WWW: <http://www.fnmotol.cz>. 
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vzdělávání zdravotnických pracovníků 1 jiných odborných pracovníků 

zaměstnaných ve zdravotnictví. Ve Fakultní Thomayerově nemocnici realizují svojí 

výuku 1.,2. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Fakultní Thomayerova 

nemocnice je nositelem mezinárodního certifikátu Baby friendly Hospital 

(Nemocnice přátelská dětem) uděleného WHO a Unicefllo. Nemocnice 

spolupracuje také s nadacemi, které přispívají k zlepšení kvality péče o pacienty!!!. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové se nalézá v blízkosti soutoku řek Orlice 

a Labe v Hradci Králové. Nemocniční areál přiléhá k řece Labi a současnému 

městskému silničnímu okruhu. Náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen 

ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Používanými technologiemi 

v oblasti diagnostiky a léčby se může srovnávat s obdobnými nemocnicemi 

v Evropě. Areál nemocnice tvoří několik samostatných pavilónů, v kterých je 

umístěno 23 klinik s více než 1500 lůžky. První nemocnice tohoto jména byla 

v Hradci Králové otevřena v roce 1887 v budově dnešní neurologické kliniky, 

v areálu, který se dodnes nazývá Stará nemocnice. Kapacita i odborná úroveň této 

nemocnice postupně nemohla uspokojit zájem a potřeby všech pacientů, proto byla 

zahájena výstavba nového nemocničního areálu, který byl otevřen v roce 1928. 

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla otevřena 17. listopadu 1945. Vznik Fakultní 

nemocnice přispěl k výraznému zlepšení materiálního a personálního vybavení 

jednotlivých oddělení bývalé okresní nemocnice a ta se stávala proslulou v celé 

republice. Proslavila ji zejména činnost kardiochirurga profesora Bedmyll2. O 

rozvoj neurochirurgie se zasloužil profesor Petr a neurochirurgická klinika Fakultní 

nemocnice byla a dosud je vyhledávána nemocnými z celé naší republiky. V roce 

1951 byla zřízena Vojenská lékařská akademie (VLA), která se v roce 1958 v rámci 

reorganizace vojenského zdravotnického školství změnila na Vojenský lékařský 

výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně. Tím bylo umožněno znovuobnovení 

činnosti civilní lékařské fakulty. Tradice spolupráce nemocnice s armádou již 

zůstala a vojáci se významnou měrou podílejí dodnes na úspěších nemocnice. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové naplňuje svůj historický odkaz v těsné 

110 Srov . Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou [online]. Praha : Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou [cit. 2006-12-08]. Dostupné na WWW: < http://www.ftn.cz>. 
III Kliniku dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK Fakultní Thomayerovy nemocnice 
s poliklinikou významně podporuje nadační fond Kolečko.Na úpravách dětských oddělení 

nemocnice s důrazem na jejich výtvarné pojetí a výzdobu se podílí Nadace Archa Chantal. 
112 Profesor Bedrna úspěšně operoval již v roce 1947 otevřenou tepennou dučej a v roce 1951 
chlopenní vadu mitrální stenózu, čímž položil základy československé srdeční chirurgie. 
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spolupráci s Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a 

dalšími partnery jako je Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně a Farmaceutická 

fakulta UK. V současnosti je cílem nemocnice získat akreditační osvědčení, které 

by bylo důkazem kvality poskytované zdravotní péče. Plnění akreditačních kritérií 

v roce 2005 bylo kontrolováno vnitřním auditem, jako předstupeň budoucího 

externího hodnocení. V roce 2003 a 2004 byla čtyři pracovištěl13 tohoto zařízení 

certifikována dle normy ISO 9001 114
. 

Koordinátoři programu zmíněných nemocničních zařízení se o mou práci a 

výsledky výzkumu zajímali a vyšli mi při práci vstříc. Můžu říci, že sběr dat 

proběhl v těchto zařízení bez problémů. 

2.2. Výběr vzorku 

Ve svém původním záměru jsem chtěla provést šetření v co největším počtu 

nemocničních zařízení u dobrovolníků, kteří pracují s nemocnými dětmi. Oslovila 

jsem některé nemocnice, kde program "Dobrovolníci v nemocnici" probíhá. Zjistila 

jsem, že projekt se sice úspěšně rozšiřuje do řady nemocnic, ale ve velké většině je 

uskutečňován pouze na klinikách pro dospělé. Na dětské kliniky dobrovolníci 

začínají docházet až po úspěšném zapojení jejich kolegů na dospělých lůžkových 

oddělení. Výběr nemocničních zařízení se mi tedy velmi zúžil. Dalším problémem 

byla neochota některých koordinátorů zúčastnit se mého šetření a neumožnění 

kontaktu s dobrovolníky. Přes počáteční nepříjemnosti jsem však projekt 

uskutečnila 

Výběr vzorku byl již předem dán charakterem diplomové práce. Šetření 

jsem prováděla pouze u dobrovolníků, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou 

dobrovolnickou činnost na dětských klinikách. Tvořili jej dobrovolníci, kteří 

vykonávají pravidelnou zájmovou činnost na dětských odděleních a koordinátoři 

dobrovolníků ve Fakultní nemocnici v Motole, ve Fakultní Thomayerově nemocnici 

s poliklinikou a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Koordinátoři zmíněných 

nemocnic mi umožnili bez problémů oslovit dobrovolníky buď internetovou poštou, 

či v přímém kontaktu s nimi. 

113 Transfúzní oddělení, ústavní lékárna, ústav klinické mikrobiologie a stravovací odbor. 
114 Srov. Fakultní nemocnice Hradec Králové [online]. Hradec Králové: Fakultní nemocnice 
Hradec Králové [cit. 2006-12-08]. Dostupné na WWW: < http://www.fnhk.cz>. 
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2.3. Výzkumné nástroje 

Jako výzkumný nástroj jsem použila dva druhy dotazníků115 , které jsem pro 

své empirické šetření samostatně vytvořila. Dotazník určený pro dobrovolníky byl 

anonymní a pouze na závěr dotazníku dobrovolníci vyplnili údaje důležité pro 

následné zpracování, jako je pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání a 

příslušnost k církvi. V úvodu šetření následovalo jednoduché zadání, vysvětlení 

empirického úkolu a poučení, jak dotazník správně vyplnit. Jednotlivé položky se 

týkaly následujících obsahových okruhů: motivace, postoje, názory, dobrovolnická 

zkušenost a zájmové činnosti, kterým se na dětském oddělení věnují. Dotazovaly se 

také na osobní přístup respondentů k dobrovolnictví a na jejich životní pocity a 

uznávané hodnoty. 

Dotazník pro koordinátory nebyl anonymní a obsahoval otázky týkající se 

fungování dobrovolnického centra, toho co dobrovolníkům nabízí, ale zároveň i 

požadavky na ně kladené. Samozřejmě zjišťoval i osobní názory samotných 

koordinátorů na vývoj dobrovolnictví v nemocničních zařízeních. 

U obou dotazníků byly použity jak otázky uzavřené, polouzavřené, tak i 

otázky otevřené. U některých otázek mohli dotázaní označit více odpovědí. Na 

vyplnění dotazníku stačilo dobrovolníkům i koordinátorům 20 - 25 minut. 

Po shromáždění vyplněných dotazníků jsem Dotazníky pro dobrovolníky 

očíslovala pořadovými čísly 1 - 28 a Dotazníky pro koordinátory čísly 1 - 3. 

2.4. Sběr dat 

Vlastní empirické šetření a vyplnění dotazníků proběhlo v jednotlivých 

nemocnicích v průběhu června 2006. Ve Fakultní nemocnici v Motole dobrovolníky 

oslovila sama koordinátorka a zaslala dotazník internetovou poštou 80 

dobrovolníkům, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou činnost 

na dětské klinice. Vrátilo se mi 22 vyplněných dotazníku, z toho dva nedostatečně a 

nesrozumitelně vyplněné, které nebyly zařazeny do konečného vyhodnocení. 

Dotazník vyplnilo 17 žen a 5 mužů. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou mi bylo umožněno 

oslovit dobrovolníky na jejich supervizním setkání, které proběhlo 12. června 2006. 

Na supervizním setkání bylo přítomno devatenáct dobrovolnic z dospělých i 

115 Srov. Příloha Č. 3. Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách. s. 142. 
Srov. Příloha Č. 4. Dotazník pro koordinátora programu" Dobrovolníci v nemocnici H. s. 142. 
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dětských klinik. O vyplnění dotazníku jsem tedy mohla požádat pouze devět 

dobrovolnic. Třem dobrovolnicím byl na jejich vlastní žádost poslán internetovou 

poštou a šest dotazníků jsem podala v tištěné formě. Řádně vyplněných se mi 

vrátilo pouze pět dotazníků. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové oslovila dobrovolníky koordinátorka 

také sama a rozeslala dotazník e-mailem 10 dobrovolníkům. Vyplněný jej zaslaly 

nazpět tři dobrovolnice. 

Celkem bylo zasláno a rozdáno 99 dotazníků. Empirického šetření se 

zúčastnilo pouze 30 respondentů, což je necelá třetina dotázaných dobrovolníků. 

Odpovědělo 25 žen a pět mužů. Ke zpracování bylo použito 28 vrácených 

dotazníků pro dobrovolníky, tj. 25 od žen a 3 od mužů. 

Dotazník pro koordinátory dobrovolníků se mi vrátil ze dvou nemocnic 

elektronickou poštou a v Thomayerově nemocnici s poliklinikou mi ho vyplnila 

koordinátorka v písemné formě. 

Vzhledem k tornu, že dotazník jsem vytvořila velmi přehledně a jednoduše, 

nedošlo během vyplňování k žádným problémům a nejasnostem ze strany tázaných. 

Pouze dva dotazníky musely být z výzkumu vyloučeny pro neúplné vyplnění. 

Respondentům bylo v úvodu podáno stručné vysvětlení empirického úkolu a 

návodu, jak dotazník vyplnit. Všechny otázky byly zodpovězeny bez dalších 

dotazů. Dá se říci, že sběr dat proběhl bez problémů. 
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3. Zpracování dat 

Získaná data jsem zpracovávala pomocí programu Microsoft Excel a 

Microsoft Word. Do prázdného dotazníku, který jsem vytvořila v programu 

Microsoft Word, jsem postupně přepsala všechny údaje z dotazníků od 

dobrovolníků. Pod každou otázkou jsem tedy měla 28 odpovědí. Otázky 

s uzavřenou odpovědí jsem třídila do předem stanovených kategorií. Pro otázky 

s otevřenou odpovědí jsem vytvořila kategorizaci podle nejčastějších variant 

odpovědí v daném souboru. Následně jsem kategorie i s čísly převedla do programu 

Microsoft Excel, kde mi vložená data posloužila k vytvoření pruhových či 

výsečových grafů. U otázek, kde bylo možno uvést více odpovědí, uvádím výsledné 

číslo pouze v procentech. Dotazník pro koordinátory programu jsem zpracovávala 

pouze v programu Microsoft Word, kde jsem si do prázdného dotazníku přepsala 

informace od koordinátorů. 

Výsledky šetření, které se uskutečnilo ve třech nemocničních zařízeních, 

jsou postupně podrobně popsány tak, jak byly jednotlivé otázky předloženy. Ve 

srovnávací studii uvádím a komentuji pouze ty skutečnosti, kde se odpovědi na 

otázky u všech respondentů lišily nebo byly nějakým způsobem zajímavé. Některé 

odpovědi vypovídají o podstatně odlišném chápání dané problematiky jednotlivými 

dobrovolníky. Pohled koordinátorů a jejich odpovědi jsou velice podobné. 
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4. Výsledky empirického šetření 

4.1. Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách 

1. Název nemocnice a dětského oddělení, kde vykonáváte dobrovolnou službu. 

K vyhodnocení bylo použito 28 dotazníků, z toho byly tři z Fakultní 

nemocnice Hradec Králové, pět z Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou 

a dvacet z Fakultní nemocnice v Motole. 

Z první otázky vyplývá, že největší šanci setkat se s dobrovolníky mají děti 

na chirurgickém oddělení, za nemocnými tam dochází pravidelně šest 

dobrovolníků, tj. 21 %. Druhé nejčastěji navštěvované oddělení je dětská pediatrie 

(5 dobrovolníků, tj. 18%). Dětská neurologická klinika se v mém šetření ukázala 

jako třetí nejnavštěvovanější oddělení (4 dobrovolníci, tj. 14%). Další zmíněná 

oddělení byla: dětská psychiatrie, dětská hematologie a onkologie, dětská oční 

klinika, dětská chirurgie - traumatologie, ORL klinika, dětská nefrologie a dětská 

hematologie - transplantační jednotka. 

Zajisté to zdaleka nejsou všechna dětská oddělení, kde se lze setkat 

s dobrovolníky. Bohužel dobrovolníci z jiných dětských klinik se empirického 

šetření nezúčastnili. 

Grafč. 1 
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2. Věnoval/a jste se již v minulosti dobrovolné činnosti, která by byla zaměřená 

na práci s dětmi? 

Téměř dvě třetiny respondentů se v minulosti nevěnovaly žádné dobrovolné 

činnosti, která by byla zaměřena na práci s dětmi (18 dobrovolníků, tj. 64%). 

Přibližně jedna třetina dotázaných se podobné činnosti již věnovala (10 

dobrovolníků, tj. 36%). Jednalo se zejména o praktikanty dětských táborů, vedoucí 

skautských oddílů a o organizátory mimoškolní kulturní činnosti jako jsou například 

výlety pro děti, čtenářské kluby a šachové kroužky. 

Dvě respondentky se věnovaly i lidem se zdravotním handicapem. Jedna 

byla vychovatelkou dětí s mentálním postižením v léčebně a druhá jako asistentka 

pomáhala dětem s postižením ve speciální škole. Zajímavé bylo zjištění, že jedna 

dobrovolnice se mimo svou činnost v nemocničním zařízení věnuje i další 

dobrovolnické činnosti v Kojeneckém ústavu v Krči, kam dochází dvakrát týdně po 

cca 2 hodinách. 

Z této otázky můžeme usuzovat, že dobrovolnická práce v České republice 

se stává součástí životního stylu lidí, a že se s dobrovolnickou zkušeností budeme 

setkávat u stále většího počtu občanů. 

Grafč. 2 
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3. Od koho jste se dozvědělla o dobrovolnících v nemocnici? 

O dobrovolnictví v nemocničním zařízení se většina tázaných dozvěděla od 

svých přátel (42%). Osobní kontakty se zde ukázaly jako jedna z nejčastěji 

využívaných forem k získávání nových nadšených jedinců. Jako druhý nejčastější 

zdroj informací se ukázaly možnosti médií, zejména tisku (14%) a internetu (14%). 

Prostřednictvím médií dochází nejen k zprostředkování informací o dobrovolnické 

činnosti, ale média zároveň umožňují i přímý kontakt s potenciálními dobrovolníky. 

Jako třetí častý uváděný zdroj informací jsou letáky, vývěsky či plakáty (11%). 

Pouze jeden dobrovolník se dozvěděl o programu z rozhlasového či televizního 

vysílání. Podle mého názoru je to důkazem, že tato média bohužel doposud 

nevěnovala dobrovolnické iniciativě takovou pozornost, jakou si tato činnost 

zaslouží. 

Jedné studentce, která byla na praxi na psychiatrické klinice, byla 

dobrovolnická činnost nabídnuta samotným personálem. To je velmi pozitivní a 

svědčí to o informovanosti zdravotnického personálu na daném oddělení o 

dobrovolnické činnosti v nemocnici. Výjimečná byla odpověď, kdy dotázaná přišla 

nemocnici sama nabídnout dobrovolnictví, aniž by tušila, že takovýto program 

v nemocnici funguje. 

Na základě odpovědí respondentů lze považovat jako nejúčinnější metodu 

v získávání dobrovolníků osobní kontakty a zprostředkování dobrovolnických 

zkušeností a zážitků od přátel. 
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4. Proč jste se rozhodIla pro dobrovolnickou činnost na dětském oddělení? 

Individuální motivace dobrovolníků je značně rozmanitá a na rozhodnutí 

dobrovolně pracovat má vliv celá řada faktoru. Odpovědi respondentů jsem rozlišila 

do třech kategorií motivace, které se navzájem prolínají, ale vždy některá nabývá 

dominantního vlivu I 16. 

Polovinu respondentů vedla k dobrovolnictví reciproční motivace (14 

dobrovolníků, tj. 50%). Ta představuje pro dobrovolníka spojení dobra pro jiné 

s vlastním prospěchem. Dobrovolník má zájem o získávání nových zkušeností, o 

navázání nových přátelských vztahů a snaží se uplatnit své schopnosti. 

Do konvenční motivace jsem zahrnula odpovědi, kdy se respondent stal 

dobrovolníkem proto, že jej k tornu vedly morální normy svého nejbližšího okolí, 

anebo neformální pravidla chování v dané společnosti. Tato motivace přivedla 

k dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení 8 dobrovolníků (tj. 29%). Jedinec se 

stal dobrovolníkem proto, že se to sluší a patří. V širším slova smyslu se konvenční 

motivace opírá o principy křesťanské morálky a o představy a názory na správný 

způsob života. 

Šest respondentů se stalo dobrovolníkem na základě nerozvinuté motivace, 

která se omezuje na soubor prvků vedoucích k rozhodnutí stát se dobrovolníkem (tj. 

21 %). Jedná se zejména o důvěru v organizaci, přesvědčení o smysluplnosti 

dobrovolnické činnosti a vnitřní pocit, že se podílí na šíření dobré myšlenky. Tyto 

motivační pilíře postačují a ovlivňují jedince k zahájení dobrovolné aktivity. 

Překvapila mě odpověď jedné dobrovolnice, která uvedla: "Kontakt s dětmi 

mě těší. Ráda se jim věnuji a pečuji o ně. Práce je perspektivní, na rozdíl např. od 

dobrovolnické činnosti na LDN, kde mě skličuje malá pravděpodobnost uzdravení". 

Z této odpovědi vyplývá, že tato dobrovolnice není vhodná do nemocničního 

zařízení, a měla by se spíše věnovat činnosti se zdravými dětmi. Činnost s vážně 

nemocnými dětmi by mohla silně ovlivnit její psychiku. Nejsem si zcela jistá, jak 

tato dobrovolnice snáší pohled na nemocné děti a zda ji tato zkušenost nepřináší 

mnoho vnitřní bolesti. 

lI6 Při kategorizaci motivace vycházím z typologie, kterou uvádějí Jiří Tošner a Olga Sozanská ve 
své knize Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Srov. TOŠNER, J.; SOZANSKÁ, O. 
Motivy dobrovolné činnosti. In Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 
2002, s. 45-49. ISBN 80-7178-514-8. 
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Grafč. 4 

Motivace k dobrovolné činnosti 
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5. Doba Vašeho dobrovolného působení na dětském oddělení (počet měsíců, 

popř. let). 

Doba dobrovolného působení se pohybuje u téměř poloviny respondentů 

v rozmezí 1 - 5 měsíců (13 dobrovolníků, tj. 47%). Jedna čtvrtina dotázaných 

pravidelně dochází za dětmi 6 - 11 měsíců (7 dobrovolníků, tj. 25%) a jedna pětina 

respondentů jsou již zkušenými dobrovolníky 12 - 23 měsíců (6 respondentů, tj. 

21 %). Pouze 2 dobrovolníci (tj. 7%) jsou stálými pomocníky již tři roky. 

Z odpovědí na tuto otázku bychom mohli konstatovat, že drtivá většina 

dobrovolníků má dobrovolnickou zkušenost kratší než jeden rok. Vzhledem 

k malému počtu vrácených dotazníků nelze tuto skutečnost považovat za objektivní. 
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Grafč. 5 

Doba dobrovolného působení. 
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6. Kolik hodin měsíčně se věnujete dobrovolné činnosti v nemocnici? 

(přibližně) 

Dobrovolnické činnosti v nemocničním zařízení se věnují respondenti 

nejčastěji 5 až 8 hodin měsíčně (11 dobrovolníků, tj. 39%). Necelá jedna třetina 

dotázaných tráví na dětských odděleních 9 až 12 hodin (8 dobrovolníků, tj. 29%), 

jedna pětina respondentů se zabývá dobrovolnickými aktivitami 1 až 4 hodiny (6 

dobrovolníků, tj . 21%) a pouze tři dobrovolníci se věnují práci s dětmi více jak 13 

hodin za měsíc (tj. 11%). Jeden respondent dokonce uvádí, že se této činnosti 

věnuje až 30 hodin měsíčně. 

Tyto hodiny jsou věnované pravidelné dobrovolnické aktivitě, ale většina 

těchto dobrovolníků pomáhá i při jednorázových akcí. Lze tedy předpokládat, že by 

průměrný součet dobrovolně odpracovaných hodin za měsíc byl u některých 

dotázaných o něco vyšší. 

83 



Grafč. 6 

Počet hodin měsíčně věnované dobrovolné činnosti 
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7. Měli jste již dříve osobní zkušenost s nemocnicí? 

Dl - 4 hodiny 

. 5- 8 hodin 

D 9 - 12 hodin 

D 13 hodin a více 

Převážná část dotazovaných (39%) byla hospitalizována v nemocnici a jedna 

třetina respondentů (35%) získala osobní zkušenost s nemocnicí prostřednictvím 

hospitalizace někoho blízkého. Někteří dobrovolníci získali zkušenost se 

zdravotnickým prostředím jako studenti lékařských fakult či studenti středních a 

vyšších zdravotnických škol, nebo jako děti zdravotnických pracovníků (26%). 

Je tedy zřejmé, že při svém rozhodnutí stát se dobrovolníkem 

v nemocničním zařízení, si je většina zájemců vědoma toho, co obnáší toto prostředí 

a do čeho se pouští. 
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Grafč. 7 
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8. Bylla jste jako dítě hospitalizován/a v nemocnici? 

Téměř všichni dobrovolníci byli v dětství hospitalizováni v nemocničním 

zařízení (23 dobrovolníků, tj. 82%). Pouze pět dobrovolníků tuto zkušenost nemělo 

(tj. 18%). 

Tato skutečnost svědčí o tom, že negativní zážitky spojené s hospitalizací 

v dětství přivádí jedince k dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení. Tito lidé 

chtějí, aby si děti neodnášely z dětských oddělení pouze negativní zážitky, jako to 

bylo u nich samotných, a proto se jim snaží pobyt v tomto zařízení zpříjemnit. 

Pouze jeden dobrovolník uvedl, že se mu v nemocnici líbilo. Ostatní respondenti 

jsou opačného mínění a uvádějí, že se na oddělení nudili, neboť v nemocnicích 

nebyly žádné hry a hračky, bylo jim smutno a cítili se osaměle. Velmi silně 

prožívali odloučenost od rodiny. Dva respondenti dokonce uvedli, že tenkrát za 

nimi nesměly chodit návštěvy, což na ně působilo velmi traumaticky. Dnešní 

situace ve zdravotnictví a umožnění každodenních návštěv svědčí o velkém posunu 

v nahlížení na potřeby nemocných dětí. 

85 



Grafé. 8 

Hospitalizace v dětství 
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9. Docházíte na dětské oddělení sám či ve dvojici s dalším dobrovolníkem? 

Polovina respondentů (52%) dochází na dětská oddělení sama a druhá necelá 

polovina (45%) se věnuje dětem na oddělení ve dvojicích. Jen několik málo 

jednotlivců se věnuje dobrovolnické činnosti spoluprácí s více dobrovolníky. 

Někteří dobrovolníci preferují práci ve dvojici, případně ve skupině 

dobrovolníků proto, že se tak mohou věnovat jednotlivým dětem, doplňovat se 

s kolegou a navzájem se podporovat. Mohou také nabízet více činností, které 

mohou rozčlenit podle věku a zájmů účastníků. 

Grafé. 9 

Vykonávání dobrovolnické činnosti na dětském oddělení 

3% 

Osám 

• ve dvojici 
45% 52% 

O s více dobrovolníky 

86 



10. Jaké činnosti se na dětském oddělení převážně věnujete? 

Nejčastější dobrovolnickou činností na dětských odděleních JSou herní 

aktivity (34%) a výtvarné práce (25%). Velmi časté jsou také rozhovory s dětmi 

(16%) a čtení pohádek (11 %). Jako méně časté, ale u dětí oblíbené, byly uváděny 

hudební, tělesné a canisterapeutické aktivity, některé zájmové kroužky a výuka na 

počítači. Někteří dobrovolníci doprovázejí nemocné na procházky mimo 

nemocniční budovu. 

Dobrovolníci mají mnoho možností, jak se uplatnit v nemocničním zařízení. 

Záleží jen na jejich zájmu a potřebách jednotlivých oddělení. 

herní aktivity 

výtvarné činnosti 

povídání 

čten~ pohádky 

foto kroužek 

doprovod na procházky 

canisterapeutické aktivity 

tělesná cvičení 

hra na hudební nástroje 

práce na počítači 

~2% 
~2% 
~2% 
~2% 
~2% 

0% 

4% 

5% 

Grafč. 10 

Dobrovolnické činnosti na dětských oddělení 
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10"10 15% 20% 

11. Hrajete s dětmi společenské hry? 

34' 

25% 

25% 30"10 35% 

Hraní společenských her patří mezi časté dobrovolnické aktivity. Tři čtvrtiny 

dotázaných (21 dobrovolníků, tj. 75%) hrají s dětmi na nemocničních odděleních 

nejčastěji karetní hry, Člověče nezlob se, domino a šachy. Děti hrají rády i nové 

společenské hry, které si přinášejí s sebou z domova, jako je např. Harry Porter. 

Pouze čtvrtina respondentů (7 dobrovolníků, tj . 25%) se věnuje jiným aktivitám a 

nabízí dětem jiné možnosti zabavení. 
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Grafč. 11 

Hraní společenských her 
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12. Máte připraveno vždy více aktivit, které během své činnosti měníte? 

(Častěji střídáte odlišné způsoby zaměstnání dětí). 

35% 

Téměř všichni respondenti mají připraveno pro děti více aktivit. Dvě třetiny 

dotázaných (18 dobrovolníků, tj. 64%) je nabízí podle momentální situace a jedna 

čtvrtina (7 dobrovolníků, tj. 25%) využívá vždy během zábavného programu 

několik odlišných způsobů zaměstnání nemocných dětí. Pouze 3 dobrovolníci 

(tj. I I %) mají připravenu a nabízejí pouze jednu konkrétní činnost. 
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Grafč. 13 

Střídání aktivit během činnosti 
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13. Vymezujete na úvod určitá pravidla, která by měli všichni při činnosti 

dodržovat? 

Téměř polovina respondentů (13 dobrovolníků, tj. 46%) vymezuje pouze 

příležitostně v úvodu svého programu určitá pravidla, která by měli všichni při 

činnosti dodržovat. Druhá necelá polovina (12 dobrovolníků, tj. 43%) nevymezuje 

pravidla žádná. Jen malá část (3 dobrovolníci, tj. 11%) se jimi zabývá v úvodu 

každého svého programu. Větší polovina těch, co pravidla vymezují, je důsledná 

v jejich dodržování (58%) a menší polovina je důsledná pouze někdy (42%). 

Z odpovědí vyplývá, že téměř polovina dobrovolníků nedodržuje základní 

pedagogickou zásadu, a tou je důslednost. Pokud už se jednou nějaká pravidla 

stanoví, měla by být vždy dodržována. Nemocné dítě by mělo být také 

vychováváno! 
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Grafč. 14 
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14. Jaké formy ocenění používáte? 

Jako nejčastější způsob ocenění uvedli dotázaní slovní pochvalu (51 %) a 

pochvalný úsměv (36%). Pouze necelá desetina respondentů (9%) používá 

k ocenění drobné dárky jako jsou různé letáčky a zdravotní obrázky. Mezi jinými 

způsoby ocenění dobrovolníci (4% dotázaných) uvádějí, že pro děti je odměnou 

vlastní radost z činnosti, jako například radost z aktivního hraní na hudební nástroj 

či radost z hotové práce. 
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Všichni dobrovolníci používají různé způsoby ocenění, které vzájemně 

kombinují. Nikdo z dotázaných nevyužívá pouze jeden způsob, což považuji za 

vhodné a samozřejmé. 

Formy ocenění 

9% 4% 

15. Jak řešíte nekázeĎ II dětí? 

Grafč. 16 
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• pochvalný úsměv 

51 % O drobný dárek 

O jiné 

Téměř polovina respondentů (41 %) řeší nekázeň vyjádřením nespokojenosti 

s nevhodným chováním. Někteří dobrovolníci (38%) volí napomenutí a jen malá 

část (5%) vyloučí děti z činností a her. Mezi jiné alternativy řešení nekázně (16%) 

bylo nejčastěji uváděno vysvětlení a zdůvodnění, proč je chování nevhodné. Jiní 

dotázaní se snaží dětem domluvit nebo je zaměstnat jinou aktivitou, která by 

upoutala dětskou pozornost. 

Názorným příkladem může být následující odpověď: "Ptám se, jestli ho 

nabízená aktivita baví, co ho vede k tomu, že je tady s námi a snažím se ho vtáhnout 

do činnosti. Pokud se toto nepodaří, poprosím ho, aby nám nechal prostor pro naši 

činnost". 

Čtyři dotázaní se s nekázní doposud nesetkali, což přisuzuji jejich vhodnému 

působení na děti a činnostem, kterým se věnují. 
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16. Účastní se rodiče hospitalizovaných dětí vašich činností aktivně? 

U více než poloviny dotázaných (15 dobrovolníků, tj. 55%) se rodiče 

hospitalizovaných dětí účastní připravených dobrovolnických aktivit pouze 

příležitostně. U více než jedné třetiny (8 dobrovolníků, tj. 30%) se aktivit neúčastní 

ajen u některých dobrovolníků (4 dobrovolníci, tj. 15%) se rodiče do připraveného 

programu aktivně zapojují spolu se svými nemocnými dětmi. Jeden respondent 

uvedl, že na oddělení dochází po ukončení návštěvních hodin, tudíž se s rodiči 

malých pacientů nepotkává. 

Účast rodičů na připravených činnostech je ovlivněná i charakterem 

oddělení, kde je dítě hospitalizováno. Pokud je dítě hospitalizováno dlouhodobě, 

rodiče pak připravených aktivit využívají k uvolnění a k vlastnímu odpočinku. Bud' 

odcházejí mimo nemocniční oddělení, nebo se činností zúčastňují. 
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Grafč. 18 
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Téměř polovina respondentů (48%) čerpá náměty pro svou dobrovolnickou 

činnost z jiných zdrojů a to především od kamarádů, od ostatních dobrovolníků, ale 

i ze svého dětství, z vlastní zkušenosti a z praxe. Někdy vymýšlejí aktivity samotné 

děti. Někteří dotázaní využívají při aktivitách již osvědčené hry z dětských a 

skautských táborů. Jedna pětina (22%) dotázaných nachází inspiraci v knihách, 

další necelá pětina (18%) na internetu a několik dobrovolníků v časopisech (12%). 

Zdroje námětů jsou dány i charakterem dobrovolnické činnosti. Jedna 

dobrovolnice, která se věnuje canisterapii ll7, vymýšlí náměty pro činnost podle 

nálady psa a jiná dobrovolnice, která se věnuje muzikoterapii, čerpá náměty pro 

svou činnost ze svých vlastních materiálů a dětem kopíruje své noty. 

Dobrovolnická činnost na nemocničních odděleních vyžaduje od 

dobrovolníků schopnost improvizace, neboť většinou nevědí, kolik dětí a v jakém 

věkovém rozmezí se bude účastnit jejich programu. Aktivity jsou rovněž částečně 

omezeny materiálním vybavením jednotlivých oddělení. Lze říci, že dobrovolníci si 

117 Canisterapie je terapie s pomocí psů nebo-li léčebný kontakt psa a člověka. Jedná se o podpůrnou 
psychoterapeutickou metodu, která má formy skupinovou či individuální. Využívá se působení psa 
na člověka prostřednictvím jejich vzájenmé interakce. Canisterapii lze rozdělit na společenskou 
činnost, jejíž smyslem je návštěva "pro radost" a spokojenost a na terapeutickou činnost, kde je 
hlavním záměrem podpora léčby určitého typu postižení. Srov. Canisterapie [online]. Praha: Nejen 
lidé pomáhají [cit. 2007-01-04]. Dostupné na WWW: < http://www.nejenlidepomahaji.cz>. 
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připravují pestré programy pro děti i jejich rodiče a náměty pro svou činnost čerpají 

z různých zdrojů. 

Grafč. 19 
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18. Máte zájem o vzdělávací kurzy poskytované dobrovolnickým centrem 

v nemocnici? 

Většina respondentů (25 dobrovolníků, tj. 89%) má zájem o vzdělávací 

kurzy nabízené dobrovolnickým centrem. Jen malá část dotázaných (3 dobrovolníci, 

tj. 11 %) o tyto kurzy zájem nemá. 

Jako nejčastěji navštěvovaný se ukázal kurz první pomoci. Dále se někteří 

jednotlivci účastnili kurzu pro sociálního poradce, semináře o problematice dítěte 

na dětské psychiatrii a přednášek o onkologických onemocněních. 

Dobrovolnická centra nabízejí i řadu jiných kurzů a přednášek, ale dotázaní, 

kteří se empirického šetření účastnili, je neabsolvovali. Přesto se ukázalo, že 

dobrovolníci jsou lidé, kteří mají zájem o informace z oblasti zdravotnictví a o další 

vzdělávání. 
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Grafč. 20 
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19. Jak hodnotíte spolupráci mezi zdravotnickým personálem a dobrovolníky? 

Téměř všichni dotázaní (27 dobrovolníků, tj. 96%) hodnotí spolupráci mezi 

zdravotnickým personálem a dobrovolníky pozitivně. Pouze jeden respondent (4%) 

hodnotí spolupráci negativně. 

Z uvedených odpovědí můžeme usoudit, že zdravotnický personál 

v uvedených nemocnicích je informován o možnostech práce dobrovolníků a 

ochotně s nimi spolupracuje. Vzhledem k malému počtu vrácených dotazníků toto 

zjištění nelze považovat za validně prokazatelné. 
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Grafč. 21 
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20. Změnil se Váš pohled na nemoc a zdraví díky dobrovolné zkušenosti? 

Dobrovolnická zkušenost nezměnila v pohledu na nemoc a zdraví více než 

polovinu respondentů (15 dobrovolníků, tj. 54%). Menší polovina svůj náhled 

změnila (13 dobrovolníků, tj. 46%). 

Někteří respondenti si díky dobrovolnické aktivitě více váží svého zdraví i 

zdraví svých blízkých a snaží se, co možná nejvíce, vyhýbat se rizikům jeho 

poškození. Uvědomují si, jak důležitá je prevence. V každodenním životě lidé 

upřednostňují mnoho bezvýznamných a banálních záležitostí před vlastním zdravím 

a nepřipouštějí si, že by i oni mohli někdy ulehnout na nemocniční lůžko. Někteří z 

tázaných si to však již uvědomují a všední problémy jsou pro ně nyní zanedbatelné. 

Jedna dobrovolnice uvedla: "Přehodnotila jsem svůj dosavadní - spíše 

podvědomý - postoj k nemocným lidem jako k těm, kdo jsou za svou nemoc alespoň 

částečně odpovědni. Teď už bych si to - zvláště v případě dětí - netroufala tvrdit 

ani myslet". Tato zkušenost ji jistě velmi pomohla v objasnění příčin nemoci. Je 

smutné, pokud někteří lidé pohlížejí na nemocné tak, jako ona dříve. Nemoc si 

nevybírá a může postihnout kohokoli. 

Další dobrovolnice uvádí: "Uvědomuji si víc než dřív, že i nemoc dává 

příležitosti (třeba setkání s určitými lidmi), které nemáme při dobrém zdraví". Toto 

by si měli uvědomit všichni nemocní a jejich nejbližší, ale nejen oni. 
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Z odpovědí na tuto otázku mohu konstatovat, že dobrovolnická zkušenost 

v nemocničním zařízení je pro jedince velmi přínosná a dalo by se říci, že působí i 

jako účinná prevence nemoci. 

Grafč. 22 
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21. Uvažovalla jste někdy o ukončení dobrovolné činnosti? 

Necelá jedna třetina respondentů (8 dobrovolníků, tj. 29%) někdy uvažovala 

o ukončení dobrovolné činnosti. Většina respondentů (20 dobrovolníků, tj. 71 %) o 

tom zatím nepřemýšlela. 

Nejčastějším důvodem, vedoucím k myšlenkám, zda pokračovat 

v dobrovolnickém programu či nikoli, bylo uváděno časové vytížení. Jedna 

dotázaná uvedla, že ji k těmto úvahám vedly neshody s herní terapeutkou. Tady 

vidím supervizi jako velmi potřebnou a užitečnou. 

Další dobrovolnice uvedla: "Dobrovolnickou službu jsem na cca 1 rok měla 

přerušenou - nadměrnájixace na umírající dítě". Pracovat s nemocnými je velmi 

náročné na psychiku dobrovolníků, a to zejména při aktivitách s vážně nemocnými 

dětmi. Přerušení činnosti této dobrovolnici pomohlo získat dostatečný nadhled nad 

vzniklou situací a nyní se už opět účastní dobrovolnických aktivit. 

Objevil se i další zajímavý názor, který stojí za zmínku: "Věnovat zdarma 

svůj čas je velký luxus i v případě, že se jedná o nemocné dítě. Bio-psycho-sociální 

pohoda v nemocnici by měla být zajištěna i jinak než empatickými studenty. 
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Dobrovolnictví tak jak funguje - dle mého názoru - samozřejmě ano, dále však 

umožnit jiné akce jiným způsobem - obecně prospěšné společnosti, nadace. Není to 

problémem nemocnice, ale všeobecného kulturního a společenského tlaku. To, co se 

děje, by mohlo být ve větší míře. Více peněz nemocnicím na klauny a herní 

specialisty. Více peněz nemocnicím obecně". 

Je potěšující, že většina respondentů ještě neuvažovala o ukončení 

dobrovolnické činnosti. A i ti ostatní si přeci jen volný čas pro nemocné děti našli a 

aktivitám se věnují dále. 

Grafč. 23 

Uvažování o ukončení dobrovolné činnosti 
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22. Co podle Vašeho názoru dítě v nemocnici nejvíce postrádá? 

Podle respondentů děti v nemocnici nejvíce postrádají domov (14%). Dále 

jim schází rodina (9%), rodiče (9%), kamarádi (9%), osobní kontakt a individuální 

péče (9%) a samozřejmě i zájmové aktivity a zábava (9%). Objevily se i názory, že 

nemocné děti mají nedostatek volnosti a svobody (8%). 

Děti v nemocnici postrádají přítomnost blízké osoby, citový vztah a 

pohlazení, nemají nikoho, s kým by si mohly popovídat o svých trápeních a 

starostech. Někoho, kdo by se jim více věnoval a sdílel s nimi jejich starosti i 

radosti. Chybí jim zázemí a pocit bezpečí a jistoty. Kontakt s vnějším světem je 

omezený a stýská se jim po škole a vrstevnících. Samozřejmě jim schází zdraví a 

mnohdy jim situace připadá nesrozumitelná. Pouze některé nemocné děti mají 
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možnost účastnit se pohybových her a možnost hrát si venku. Téměř všichni malí 

pacienti postrádají vlastní prostor s osobními předměty, své hračky a svůj 

pokojíček. 

Zajímavá a ojedinělá byla tato odpověď: "Čekala jsem, že rodiče ... Tady mi 

připadá, že nemají čas na žádné postrádání. Mají tak nabitý program, že ani stýskat 

si nestíhají. Jsou veselí a postrádají maximálně kostičku z puzzle nebo žlutou 

pastelku. Ale samozřejmě, že domov - kdo ne?". 

Hospitalizované děti postrádají v nemocnici spoustu věcí, ale věřím, že 

dobrovolníci jim alespoň něco nahradí. Jejich přítomnost a program je pro děti jistě 

zpestřením a zpříjemněním pobytu na dětském oddělení. 
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23. Co podle Vašeho názoru přináší dobrovolnická činnost na dětském 

oddělení nemocným dětem? 

Podle názorů respondentů přináší dobrovolnické aktivity nemocným dětem 

především rozptýlení (17%), vyplnění volného času (14%) a zábavu (13%). Ve hře 

malý pacient zapomíná na svá trápení a odpoutává pozornost od nemoci (12%). Má 

možnost kontaktu i s ostatními nemocnými dětmi (8%) a při činnosti dochází 

k zmírnění smutku a pocitu osamělosti (8%). 
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Při aktivitách Sl osvoJuJe nové znalosti a dovednosti a získává nové 

zkušenosti. Někteří dobrovolníci se věnují dětem individuálně nebo pracují ve 

dvojicích, aby mohli svoji pozornost lépe rozdělit mezi všechny zúčastněné. Jsou 

pro nemocné určitou psychickou podporou, umožňují jim projevit se a uplatnit své 

schopnosti. Děti si mohou vyrobit různé dekorace a všelijaké předměty, kterými 

obdarovávají své nejbližší. Svou přítomností jim zprostředkovávají kontakt 

s vnějším světem a svými aktivitami přispívají ke zrněně nemocničního stereotypu. 

Z uvedených odpovědí je zřejmé, že dobrovolníci vědí, co je cílem jejich 

práce na dětských klinikách, a svou činností se podílejí na naplnění programu. 

Stávají se součástí komplexní péči o nemocné děti. 

Grafé. 25 
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24. Co přináší dobrovolnická činnost v nemocnici Vám? 
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Dobrovolnická činnost přináší dotázaným především pocit užitečnosti (29%) 

a nové zkušenosti a zážitky (15%). Dále radost (11 %), radost z toho, že se nemocní 

na ně a na jejich program těší, radost, pokud se podaří změnit špatnou náladu 

malého pacienta, radost z fantazie dětí a především radost z dětského úsměvu. 

Dobrovolnické aktivity jim přinášejí pocit smysluplné činnosti (7%), možnost 

poznání a porozumění nemocným dětem (7%) a chuť a energii do života (7%). 
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Někteří respondenti si chodí k dětem odpočinout a odreagovat se od 

všedních problémů. Díky dobrovolnické aktivitě se seznamují s novými lidmi a 

navazují nová přátelství. Dobrovolnická zkušenost jim pomáhá ujasnit si vlastní 

žebříček hodnot a obohacuje jejich osobní život. Od malých pacientů získávají 

pozitivní zpětnou vazbu. Mají úctu a obdiv k dětem, které se svou nemocí statečně 

bojují. 

Jedna odpověď zněla takto: "Občas uspokojení ze smysluplně stráveného 

času, občas zklamání z času promrhaného, pokud nejsou žádné děti k dispozici" . 

Občas se stane, že se žádné hospitalizované dítě nemůže připraveného programu 

zúčastnit. Proto je vhodné spojit se několik hodin před zahájením programu s 

kontaktní osobou daného oddělení a informovat se, kolik pacientů se bude moci do 

aktivit zapojit. Tak nedochází k již zmíněnému promarnění času, který by 

dobrovolník mohl využít jiným, smysluplným způsobem. 

Dobrovolnická zkušenost v nemocničním zařízení Je pro dobrovolníka 

velkým přínosem pro jeho osobní i profesní život. Obohatí ho v mnoha směrech a 

přinese mu mnoho podnětů k zamyšlení. Je to zkušenost, kterou nelze jinde získat. 
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25. Co Vám naopak dobrovolnická činnost v nemocnici bere? 

Polovina dotázaných (14 dobrovolníků, tj. 49%) si uvědomuje, že Je 

dobrovolnická činnost ochuzuje o volný čas, který by mohli věnovat jiným 

aktivitám. Více než jedna třetina respondentů (10 dobrovolníků, tj. 36%) se 

domnívá, že jim nevzala zatím nic. Jedné desetině dotázaných (3 dobrovolníci, 

tj. 11%) ubírá energii a přináší únavu. Jeden dobrovolník (4%) uvádí, že mu 

dobrovolnická aktivita bere iluze o spravedlnosti uspořádání světa. 

Objevily se i následující doplňující komentáře k odpovědím: "Někdy chuť 

pokračovat, pokud se má očekávání nenaplní a mám pocit zbytečnosti" nebo "Někdy 

je obtížné s dětmi navázat kontakt, občas vidím, že nemají zájem. Pak si člověk 

klade otázku, zda májeho práce význam". Tyto odpovědi jsou příkladem občasného 

pochybování o smyslu dobrovolnické aktivity. Pravidelná supervizní setkání 

pomáhají dobrovolníkům vyjasnit si tyto pocity. Podle jiné odpovědi je zřejmé, že 

dobrovolnická zkušenost poskytuje mnohé podněty k zamyšlení: "Přidává myšlenky 

o rozličných nemocech a životě rodičů nemocného dítěte". 

Ze zhodnocení této otázky vyplývá, že dobrovolnická činnost vyžaduje od 

dotázaných čas a energii. To si dobrovolníci uvědomují, a přesto svůj volný čas 

s radostí věnují nemocným dětem. 

Grafč. 27 
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26. Domníváte se, že jste dobrovolnou činností získali společenské uznání a 

prestiž? 

Téměř polovina respondentů (12 dobrovolníků, tj. 43%) se domnívá, že 

dobrovolnou činností v nemocničním zařízení společenské uznání a prestiž 

nezískala. Stejný počet dotázaných (12 dobrovolníků, tj. 43%) neví a pouze čtyři 

dobrovolníci (14%) se domnívají, že ano. 

43% 
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27. Změnilo dobrovolnictví Váš pohled na svět, na Vaše priority, pohled na 

sebe sama? 

Dobrovolnická zkušenost na dětském nemocničním oddělení změnila téměř 

dvě třetiny respondentů (17 dobrovolníků, tj. 61 %) v jejich prioritách, pohledu na 

sebe sama a na okolní svět. Jednu pětinu dotázaných (6 dobrovolníků, tj. 21%) 

nezměnila a podobný počet respondentů (5 dobrovolníků, tj. 18%) ovlivnila 

částečně. 

Někteří dobrovolníci nyní více oceňují práci zdravotníků a váží si vlastního 

zdraví a zdraví svých blízkých. Díky dobrovolnické zkušenosti změnili své hodnoty 

a priority, jejich vlastní problémy se jim zdají být mnohem menší a snaží se více 

pomáhat ostatním lidem. Poznali, že je hodně lidí s otevřeným srdcem, kteří se 

zajímají o osudy nemocných a snaží se nezištně pomáhat. U jedné dobrovolnice se 
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nejprve změnil pohled na svět, proto začala s dobrovolnictvím. Co vedlo k této 

změně neuvádí. 

Zajímavá byla tato odpověď: ,,Asi trochu ano. Vždy mne zasáhne osud těžce 

nemocného dítěte, a to pak mění perspektivu mého pohledu na mé záležitosti. Soucit 

s těmito dětmi se změnil spíše v obdiv kjejich statečnosti. Také jsem si uvědomila, 

že pro ně je to normální životní realita. Někdy mívám hříšné myšlenky ohledně toho, 

že můj život probíhá poměrně hladce, a že mi je to trochu líto, neboť tak 

nedostávám možnost vyzrát". 

Z odpovědí respondentů můžeme usuzovat, že dobrovolnická zkušenost na 

dětské klinice ovlivní většinu dobrovolníků v pohledu na svět i v pohledu na sebe 

sama. Pomůže jim ujasnit si vlastní hodnoty a najít si cestu, kterou se chtějí v životě 

vydat. Odměnou je pro ně upřímný úsměv a dětská radost. 
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28. Vaše postřehy, návrhy, připomínky, kritika, přání, zážitky či něco, o co 

byste se rádi podělili s ostatními? 

Z dotázaných se 11 dobrovolníků k této otázce nevyjádřilo a 17 

dobrovolníků využilo prostor pro sdělení. Nejčastěji zazněla výzva: "Zkuste si to, to 

musí každý zažít na sobě!". Někteří vyjadřovali své pocity o smysluplnosti činnosti 

a přání, aby dobrovolníků bylo více: "Je to krásná činnost a bylo by fajn kdyby 
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dobrovolníků docházejících do nemocnice bylo víc a víc". "Přála bych si, aby se 

dobrovolnická činnost obecně stala normální součástí života alespoň mladých lidí." 

Dále bylo zmíněno, že každá nemocnice by měla mít dobrovolnické centrum: "Kéž 

by v rámci každé nemocnice existovalo dobrovolnické centrum. Myslím si, že by 

každému prospělo alespoň po krátkou dobu vykonávat tuto práci". Dobrovolníci se 

zmiňovali i o vstřícnosti zdravotního personálu k dobrovolnické činnosti. 

Další zajímavé názory, které jsou jen důkazem, že dobrovolnictví 

v nemocničním zařízení je pestrou náplní osobního života: "Mně osobně to pomohlo 

co se týče pozitivnějšího pohledu na sebe sama, vždy odcházím z nemocnice 

s radostí z krásně prožitého odpoledne, ten den mě už nic nerozhodí". Dále: "Byla 

jsem překvapená pozitivní reakcí okolí. Dobré i horší zážitky získané při této 

činnosti mi pomáhají i v osobním životě". 

Ojedinělý byl názor jednoho respondenta, který postrádá ochotu a zapálení 

koordinátora pro tuto činnost: "Domnívám se, že si koordinátor není jistý 

smysluplností své práce". Naopak zjiné odpovědi zaznělo poděkování všem 

dobrovolníkům a koordinátorům programu. 

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Převážná část dotázaných (12 dobrovolníků, tj. 42%) má ukončené střední 

odborné vzdělání. Necelá jedna třetina respondentů (8 dobrovolníků, tj. 29%) 

získala střední všeobecné vzdělání a jedna čtvrtina (7 dobrovolníků, tj. 25%) má 

ukončenou vysokou školu. Pouze jedna dotázaná (4%) má ukončené základní 

vzdělání a nyní studuje gymnázium. 

Z vyhodnocení této otázky vyplývá, že většina dobrovolníků má ukončené 

středoškolské vzdělání. Mezi dobrovolníky postrádám žáky z odborných učilišť. 

Jsem přesvědčena, že i oni by zde našli uplatnění. Příčinu jejich absence vidím 

v malé informovanosti a nedostatečné propagaci dobrovolnictví na učilištích. 
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Grafé. 30 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

42% 

30. Zaměstnání. 

o základní 

O střední všeobecné 

O střední odborné 

• vysokoškolské 

Téměř polovina dotázaných (43%) jsou studenti. 11 dobrovolníků jsou 

studenti vysokých škol, a to především z humanitně zaměřených oborů a 

z lékařských fakult, dva respondenti jsou studenti střední školy. Téměř jedna třetina 

dotázaných (29%) je zaměstnána na plný pracovní úvazek a necelá jedna pětina 

(16%) pracuje na úvazek částečný. V současnosti nezaměstnáni jsou pouze dva 

dobrovolníci (6%), a to absolventi střední školy, kteří měli v době vyplňování 

dotazníku právě po maturitní zkoušce a měli před přijímacími zkouškami na vyšší a 

vysoké školy. Mezi respondenty byly i dvě důchodkyně (6%). 

Z odpovědí vyplývá, že mezi dobrovolníky je nejvíce studentů, a to 

především studentů vysokých škol. To je také dáno hranicí 18 let, od kdy mnohou 

dobrovolníci vykonávat svou činnost v přímém kontaktu s nemocnými dětmi a 

docházet na dětské kliniky. Někteří studenti se věnují dobrovolnické činnosti a 

zároveň jsou zaměstnáni na částečný pracovní úvazek. Vzhledem k malému počtu 

dobrovolníků, kteří se empirického šetření zúčastnili, jsou tyto výsledky pouze 

orientační. Přesto si myslím, že by veřejnost měla být více informována o 

dobrovolnických aktivitách a o možnosti zapojení zejména pracujících, žen na 

mateřské dovolené a žen v domácnosti, a také lidí v důchodovém věku, kterých 

v České republice přibývá. 
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Z celkového počtu 28 respondentů bylo 25 žen (89%) a 3 muži (11 %) ve 

věkovém průměru 30 let. Věk respondentů se pohybuje v rozmezí mezi osmnáctým 

a šedesátým rokem, přičemž necelou polovinu (11 dobrovolníků, tj. 39%) zastoupili 

dobrovolníci ve věku 18 - 24 let. Jednu čtvrtinu (7 dobrovolníků, tj. 25%) tvořili 

respondenti ve věku 25 - 30 let. Věk 4 dotázaných (14%) se pohyboval v rozmezí 

41 - 50 let a pouhých třech dobrovolníků (11 %) mezi 51 - 60 lety. Nejméně byli 

zastoupeni respondenti v rozmezí 31- 40 let (1 dobrovolník, tj. 4%). Dva dotázaní 

věk neuvedli (7%). 

Výzkumný vzorek byl vybrán náhodným výběrem. Mojí snahou bylo oslovit 

co nejvíce dobrovolníků, kteří vykonávají pravidelnou dobrovolnickou činnost na 

dětských klinikách. Z výsledků bychom mohli usuzovat, že se o dobrovolnickou 

činnost na dětském nemocničním oddělení zajímají převážně ženy a dobrovolníky 

se stávají především lidé do 31 let. Vzhledem k malému počtu respondentů tohoto 

empirického šetření se to dá pouze předpokládat. 
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Většina respondentů uvádí, že nepřísluší k žádné církvi (22 dobrovolníků, tj. 

78%). Jen pět dotázaných uvedlo, že jsou věřící (18%), tři dobrovolníci patří 

k Římskokatolické církvi, jeden k Apoštolské a jeden věřící neudává, jakou církev 

uznává. Jeden dotázaný se k této otázce nevyjadřuje (4%). 
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K vyhodnocení bylo použito 28 řádně vyplněných dotazníků ze třech 

nemocničních zařízení, a to z Fakultní nemocnice v Motole, z Fakultní 

Thomayerovy nemocnice s poliklinikou a z Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Z výsledku vyplývá, že pro téměř dvě třetiny tázaných je tato činnost v 

nemocnici jejich první dobrovolnickou zkušeností (18 dobrovolníků, tj. 64%). 

Nejvíce respondentů vykonává pravidelnou dobrovolnickou činnost na dětském 

chirurgickém oddělení (6 dobrovolníků, tj. 21 %). 

Většina dobrovolníku se o této činnosti dozvěděla od svých přátel (42%). 

Z toho usuzuji, že osobní kontakty lze považovat ze nejúčinnější formu propagace. 

Pro polovinu respondentů byla hlavním faktorem vedoucím k rozhodnutí 

stát se dobrovolníkem reciproční motivace (14 dobrovolníků, tj. 50%). Ta pro ně 

představuje spojení dobra pro jiné s jejich vlastním prospěchem. Dobrovolníci 

chtějí získávat nové zkušenosti, uplatnit své schopnosti a navázat nové přátelské 

vztahy. 

U téměř poloviny respondentů se pohybuje doba dobrovolného působení 

v rozmezí 1 - 5 měsíců (13 dobrovolníků, tj. 47%) a této činnosti se věnují 

nejčastěji 5 až 8 hodin měsíčně (11 dobrovolníků, tj. 39%). 

Téměř všichni dobrovolníci byli v dětství hospitalizováni v nemocničním 

zařízení (23 dobrovolníků, tj. 82%) . 
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Větší část tázaných (52%) dochází na dětská oddělení jednotlivě a nikoli ve 

skupinách. Nejčastější a nejoblíbenější náplní jejich práce jsou herní aktivity 

s dětmi (34%). Společenským hrám se věnují tři čtvrtiny dotázaných (21 

dobrovolníků, tj. 75%), přičemž nejvíce oblíbené jsou karetní hry (35%). 

Téměř všichni respondenti mají pro děti předem připraveno více 

různorodých aktivit. Dvě třetiny z nich (18 dobrovolníků, tj. 64%) je mění podle 

situace, je-li to zapotřebí a jedna čtvrtina (7 dobrovolníků, tj. 25%) je během svého 

programu aplikuje všechny. 

Vymezení určitých pravidel, kterými by se měli všichni řídit, nastavuje 

v úvodu každého svého programu pouze několik jednotlivců (3 dobrovolníci, tj. 

11 %). Necelá polovina respondentů je vymezuje pouze příležitostně (13 

dobrovolníků, tj. 46%) a další velká část (12 dobrovolníků, tj. 43%) se jimi 

nezabývá vůbec. Větší část dobrovolníků je v dodržování těchto pravidel důsledná 

(58%), ostatní je dodržují pouze někdy (42%). 

Všichni dotázaní používají různé formy ocenění, které vzájemně kombinují. 

Jako nejčastější způsob uvádějí slovní pochvalu (51 %) a pochvalný úsměv (36%). 

Nekázeň řeší téměř polovina respondentů vyjádřením nespokojenosti s nevhodným 

chováním (41 %). 

Rodiče, kteří JSou přítomni s hospitalizovanými dětmi na oddělení, se 

účastní připravených dobrovolnických aktivit pouze příležitostně, a to u více než 

poloviny dotázaných (15 dobrovolníků, tj. 55%). 

Dobrovolníci připravují pestré programy pro děti. Náměty pro svou činnost 

čerpá téměř polovina respondentů (48%) především od kamarádů, od ostatních 

dobrovolníků, ale i ze svého dětství, z vlastní zkušenosti, či využívá již osvědčené 

hry z dětských a skautských táborů. Některé aktivity vymýšlejí i samotné děti. 

Většina respondentů (25 dobrovolníků, tj. 89%) má zájem o vzdělávací 

kurzy nabízené dobrovolnickým centrem. Nejčastěji navštěvovaným je kurz první 

pomocI. 

Téměř všichni dotázaní (27 dobrovolníků, tj. 96%) hodnotí spolupráci se 

zdravotnickým personálem pozitivně. 

Dobrovolnická zkušenost na dětském nemocničním oddělení nezměnila 

v pohledu na nemoc a zdraví větší část respondentů (15 dobrovolníků, tj. 54%). 

Necelá polovina svůj náhled změnila (13 dobrovolníků, tj. 46 %), nyní si více váží 
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svého zdraví i zdraví svých blízkých, vyhýbá se rizikům jeho poškození a všední 

problémy jsou pro ni nyní zanedbatelné. 

Více než dvě třetiny respondentů (20 dobrovolníků, tj. 71%) zatím 

neuvažovaly o ukončení dobrovolné činnosti. 

Hospitalizované děti postrádají v nemocnici mnoho věcí. Podle názorů 

respondentů je to nejvíce domov (14%), rodina (9%), rodiče (9%), kamarádi (9%), 

citový vztah, pohlazení a individuální péče (9%) a zájmová činnost a zábava (9%). 

Dobrovolnické programy jsou pro ně zpestřením a zpříjemněním pobytu na dětském 

oddělení. 

Dobrovolníci se domnívají, že jejich činnost přináší dětem především 

rozptýlení (17%), vyplnění volného času (14%) a zábavu (13%). Naopak oni se cítí 

užiteční (29%) a díky dobrovolnictví získávají nové zkušenosti a zážitky (15%). 

Polovina dotázaných (14 dobrovolníků, tj. 49%) si uvědomuje, že dobrovolnická 

činnost vyžaduje jejich volný čas, který by jinak mohli věnovat jiným zájmům. 

Přesto se dobrovolnických aktivit nevzdávají. 

Téměř polovina respondentů (12 dobrovolníků, tj.43%) se domnívá, že 

dobrovolnou činností v nemocničním zařízení nezískala žádné společenské uznání 

ani prestiž. Stejný počet dotázaných neví (12 dobrovolníků, tj. 43%) a pouze 4 

dobrovolníci (14%) nějaké uznání či prestiž pociťují. 

Dobrovolnická zkušenost na dětské klinice změnila a ovlivnila téměř dvě 

třetiny respondentů v jejich prioritách, pohledu na sebe sama a na okolní svět (17 

dobrovolníků, tj. 61 %). Pomohla jim ujasnit si vlastní hodnoty a životní směřování. 

Většina dobrovolníků má ukončené středoškolské vzdělání, necelé polovina 

dotázaných (12 dobrovolníků, tj. 42%) střední odborné a jedna třetina (8 

dobrovolníků, tj. 29%) střední všeobecné vzdělání. Stát se dobrovolníkem, který 

vykonává svou pravidelnou dobrovolnickou činnost v přímém kontaktu s malými 

pacienty na dětské klinice, může pouze jedinec starší 18 let. Proto je mezi 

dobrovolníky nejvíce studentů - téměř polovina dotázaných (43%), a to především 

studentů vysokých škol. Šetření se účastnilo 28 respondentů, 25 žen (89%) a 3 muži 

(11 %) ve věkovém průměru 30 let. Věk respondentů se pohybuje v rozmezí mezi 

osmnáctým a šedesátým rokem, přičemž necelou polovinu dotázaných (11 

dobrovolníků, tj. 39%) zastoupili dobrovolníci ve věku 18 - 24 let. Většina 

respondentů nepřísluší k žádné církvi (22 dobrovolníků, tj. 78%). 
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4.3. Dotazník pro koordinátora programu "Dobrovolníci 

v nemocnici" 

Údaje o organizaci 

1. Název organizace. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole zajišťuje program Dobrovolnické centrum 

FN v Motole, ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou Dobrovolnické 

centrum Lékořice a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Občanské poradenské 

středisko, o.p.s. 

Dobrovolnické centrum FN v Motole je státní příspěvková organizace, 

Dobrovolnické centrum Lékořice je občanské sdružení a Občanské poradenské 

středisko je obecně prospěšnou společností. 

2. Forma uspořádání programu v nemocnici. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole je dobrovolnický program realizován 

modelem interním, kde si dobrovolnictví organizuje sama nemocnice. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou a ve Fakultní nemocnici 

Hradec Králové je dobrovolnický program realizován modelem smíšeným nebo-li 

externě-interním. Partnerem nemocnice je nestátní nezisková organizace se 

zkušenostmi s dobrovolnictvím, která na základě smluvního vztahu realizuje 

program pro nemocnici. Dochází k rozdělení kompetencí mezi nestátní neziskovou 

organizaci a nemocnici. V tomto případě je velmi důležitá dobrá spolupráce. 

3. Počet zaměstnanců. 

Dobrovolnické centrum FN v Motole má dva zaměstnance, jednoho na plný 

pracovní úvazek a druhého na částečný úvazek. Program ve Fakultní Thomayerově 

nemocnici s poliklinikou zajišťují dva zaměstnanci Dobrovolnického centra 

Lékořice na částečný pracovní úvazek. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se o 

realizaci programu stará jeden zaměstnanec Občanského poradenského střediska, 

o.p.s. na částečný pracovní úvazek. 
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Údaje o dobrovolnících 

1. Ve kterém roce jste začali realizovat program "Dobrovolníci v nemocnici"? 

Ve Fakultní nemocnici v Motole je program realizován od roku 2000. Ve 

Fakultní nemocnici Hradec Králové našel program uplatnění v roce 2004 a ve 

Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v roce 2005. 

2. Počet dobrovolníků, kteří byli ve vaší organizaci registrováni. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole bylo v roce 2004 registrováno pro 

jednorázové aktivity 57 dobrovolníků a pro pravidelnou dlouhodobou činnost jich 

bylo 74. V roce 2005 stoupl počet pro jednorázové akce na 71 a pro pravidelnou 

dlouhodobou činnost na 81. V roce 2006 jichje pro jednorázové akce evidováno 91 

a pravidelně dochází na dětské i dospělé kliniky 101 dobrovolníků. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou bylo v roce 2005 

registrováno pro jednorázové aktivity 20 dobrovolníků a pro pravidelnou 

dlouhodobou činnost 27. V roce 2006 se zvýšil počet pro jednorázové akce na 25 a 

pro pravidelnou dlouhodobou činnost na 65 dobrovolníků. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo v roce 2005 pro pravidelnou 

dlouhodobou činnost registrováno 15 dobrovolníků a v roce 2006 se počet snížil 

na 10. 

Z výsledku je zřejmé, že v pražských nemocnicích se počet dobrovolníků 

každým rokem zvyšuje. Bohužel v nemocnici v Hradci Králové se počet snížil. 

Nevím, co je toho příčinou, ale věřím, že také v této nemocnici se situace obrátí k 

lepšímu. 

3. Jaké způsoby (metody) získávání dobrovolníků se Vám nejvíce osvědčily? 

Všichni koordinátoři ze zmíněných nemocnic se shodují, že se jim ve 

způsobu získávání dobrovolníků nejvíce osvědčila propagace v tisku nebo letáky, 

plakáty, vývěsky. Koordinátorka z Fakultní nemocnice v Motole ještě zmiňuje 

internet, stejně jako koordinátorka z Fakultní Thomayerovy nemocmce 

s poliklinikou. Ta jediná ještě udává propagaci skrze přátele a známé. 

Dobrovolníci v dotazníku měli podobnou otázku, kde jsem se tázala od koho 

se dozvěděli o dobrovolnících v nemocnici1l8. Mezi čtyři nejčastější zdroje 

118 Srov. Otázka č. 3. Od koho jste se dozvěděl/a o dobrovolnících v nemocnici? ln Dotazník pro 
dobrovolníky na dětských klinikách. s. 80. 
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informací o možnosti zapojení do programu zařadili přátele, propagaci v tisku, 

z internetu a z letáku, z vývěsky a z plakátu. Všechny tyto čtyři zdroje jmenují i 

koordinátoři. Z toho můžeme usuzovat, že koordinátoři jsou si vědomi, jakými 

způsoby nejlépe a nejúčinněji oslovit budoucí dobrovolníky. 

4. Organizujete úvodní školení pro začínající dobrovolníky? 

Před zahájením dobrovolné činnosti ve zmíněných nemocnicích se zájemce 

účastní úvodního školení pro začínající dobrovolníky. 

Fakultní nemocnice v Motole pořádá jednodenní školení vždy jednou za dva 

měsíce, a to v rozsahu sedmi hodin. Obsahem jsou informace o struktuře a 

fungování programu, o možnosti zapojení se a o poptávce po dobrovolnících na 

jednotlivých odděleních. Zájemci jsou informováni o podmínkách pro výkon 

činnosti a o bezpečnosti práce. Na školení se rozebírají klady a zápory 

dobrovolnické činnosti v nemocnici a uchazeči se seznamují s pohledem 

zdravotnického personálu. Nácvik komunikace s personálem i s pacienty probíhá 

formou hraných scének. Koordinátorka věnuje při školení pozornost aktivitě 

účastníků a jejich očekávání od výkonu dobrovolnické činnosti v nemocničním 

zařízení 119 • 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou věnují úvodnímu 

školení osm hodin. Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou seznámeni s legislativou 

a s pravidly programu. Pozornost je věnována praktickému výcviku, a to formou 

modelových situací. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se také organizuje úvodní školení, 

ale koordinátorka se nezmiňuje v jakém časovém rozsahu ani co je jeho obsahem. 

Z odpovědí vyplývá, že jako úvodní zaškolení se osvědčil jednodenní výcvik 

skupiny dobrovolníků, kde jsou zájemci seznámeni s činností organizace, se 

strukturou nemocničního zařízení, s formálními podmínkami činnosti, s právy a 

povinnostmi a s možnými riziky. Dochází ke zmapování motivace uchazečů, jejich 

očekávání a případných obav. Během výcviku se střídá teoretický výklad s prací 

dobrovolníků ve skupinách. V modelových situacích si účastníci vyzkouší vlastní 

119 Účastník jednodenního školení získá Osvědčení za úvodní výcvik dobrovolníka. Srov. Příloha. 
Č. 5. Osvědčení o účasti na úvodním školení programu Dobrovolníci v nemocnici. s. 142. 
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reakce na situace, které je mohou při dobrovolnické činnosti potkat 120. Krátké 

dramatizace jsou východiskem pro další rozbor pro celou skupinu. Samozřejmě je 

vymezen prostor i pro otevřenou diskuzi. Celodenní školení je pro koordinátora 

zároveň příležitostí lépe poznat zájemce a odhalit jedince, kteří pro tuto činnost v 

nemocnici nejsou vhodní. Úvodnímu školení začínajících dobrovolníků je věnována 

velká pozornost, což považuji za velmi důležité a nutné. 

5. Vyžadujete od začínajících dobrovolníků předložení výpisu z evidence 

Rejstříku trestů. 

Pro zahájení dobrovolnické činnosti se vyžaduje ve třech již zmíněných 

nemocničních zařízení předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

6. Vyžadujete od nových dobrovolníků předložení potvrzení o zdravotním 

stavu dobrovolníka? 

Od začínajících dobrovolníků není ve zmíněných nemocnicích vyžadováno 

předložení potvrzení o zdravotním stavu. 

7. Musí ve vaší organizaci dobrovolníci procházet důkladnými a pravidelnými 

infekčními prohlídkami? 

Zájemci o dobrovolnickou činnost v nemocničním zařízení se nemusejí 

obávat, že by museli procházet důkladnými a pravidelnými infekčními prohlídkami. 

Od dobrovolníků to není požadováno ani v jedné nemocnici, kde empirické šetření 

probíhalo. 

8. Uzavíráte s dobrovolníky písemné smlouvy? 

Koordinátoři programu ve zmíněných nemocničních zařízeních uzavírají 

s dobrovolníky písemné smlouvy: Dohodu o dobrovolnické činnosti, Závazek 

mlčenlivosti dobrovolníka, Kodex dobrovolníka a vyplnění Registrační karty. Ve 

Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou požaduje koordinátorka navíc ještě 

Souhlas rodičů nezletilých a Souhlas s fotografováním. 

120 Např. Dobrovolník vchází na pokoj, kde je několik nemocných dětí a zve je na svůj program 
konající se v herně. Dobrovolník si hraje s dětským pacientem a na pokoj přichází rodič atd. 
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9. Uzavíráte pro dobrovolníky pojištění? 

Všichni dobrovolníci vykonávající pravidelnou dlouhodobou činnost jsou 

v těchto nemocničních zařízeních pojištěni smlouvou pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu jejich dobrovolné činnosti, jako jsou škody na 

majetku a na zdraví pacienta a na majetku nemocnice. Dále pro případ škody na 

zdraví dobrovolníka, opět v souvislosti s výkonem pravidelné dobrovolnické 

činnosti. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole jsou dobrovolníci pojištěni i při 

jednorázových akcích a to smlouvou pro případ odpovědnosti za škodu na majetku 

a zdraví pacienta, škodu na majetku nemocnice a úrazové pojištění dobrovolníka. 

Úrazové pojištění zajišťuje dobrovolníkovi odškodnění především v případě 

trvalých následků úrazu, které utrpěl v souvislosti s dobrovolnickou činností. 

Pojistnou smlouvu pro dobrovolníky uzavírá vysílající organizace Národní 

dobrovolnické centrum Hestia s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. 

10. Organizujete pravidelná supervizí setkání? 

Supervizní setkání se organizují ve všech zúčastněných nemocnicích 

pravidelně přibližně jednou za dva měsíce. 

Supervize je velmi důležitá pro činnost dobrovolníků. Cílem je poskytovat 

podporu a ocenění, zpětnou vazbu a zajištění, řešení vzniklých komplikací a 

problémů, rozvoj dovedností a schopností a vzájemná inspirace. Zároveň slouží 

koordinátorům k dohledu nad průběhem a ke kontrole fungování programu. Každý 

dobrovolník má možnost individuální konzultace a supervize, kterou domlouvá 

koordinátorka. V dobrovolnickém programu má supervize podobu pravidelných 

setkání dobrovolníků se supervizorem. Jedná se o práci ve skupinách kolem patnácti 

dobrovolníků z oddělení podobného zaměření. Supervizorem je odborník v práci se 

skupinou, který zná problematiku dobrovolnictví v nemocnicích a pravidla 

programu. Při řešení organizační problematiky může být přizván i vedoucí 

zaměstnanec či kontaktní osoba příslušného oddělení. 

11. Vyjmenujte nemocniční oddělení, které spolupracují s vaším 

dobrovolnickým centrem. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole zpestřují dobrovolníci nemocniční dny 

dětem na Klinice dětské hematologii a onkologii, Klinice dětské neurologie, 
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Pediatrické klinice, Oční klinice, Dětské psychiatrické klinice, Ortopedické klinice, 

ORL klinice, Dětské chirurgické klinice, Kardiocentra a na Klinice dětského a 

dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově. Dobrovolníci 

připravují programy i pro dospělé a lze se s nimi setkat v Léčebně dlouhodobě 

nemocných, na Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péči, Interní klinice, 

Radioterapeuticko-onkologickém oddělení, Spinální jednotce Kliniky rehabilitace, 

v Centru pro léčení a výzkum bolesti a na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou dobrovolníci připravují 

program pro děti na Pediatrické klinice, Neurologické klinice, Psychiatrické klinice 

a Chirurgické klinice. Na dospělých klinikách je můžeme potkat na Interní klinice a 

v Léčebně dlouhodobě nemocných. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dobrovolníci docházejí za malými 

pacienty na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie a na Neurochirurgii. 

S dobrovolnickou činností se lze setkat i na dospělém oddělení, a to na 1. Interní 

klinice. 

Ze seznamu klinik lze usuzovat, že dobrovolníci najdou uplatnění na 

každém nemocničním oddělení a v dalších letech se počet spolupracujících klinik 

jistě zvýší. 

12. Jaké dovednosti a vlastnosti by měli mít dobrovolníci, kteří mají zájem o 

dobrovolnou činnost v nemocnici? 

Podle koordinátorky z Dobrovolnického centra FN v Motole by uchazeči 

měli mít především zájem o tuto činnost a samozřejmě i dostatek času na 

dobrovolnické aktivity. Dále schopnost komunikace, improvizace a neměla by jim 

chybět tolerance. 

Zodpovědnost, otevřenost, kreativita a asertivita JSou vlastnosti, které 

očekává koordinátorka z Dobrovolnického centra Lékořice. 

Podle koordinátorky z Občanského poradenského střediska by zájemci o 

dobrovolnictví měli mít především pozitivní přístup k lidem. Měli by umět 

naslouchat a být schopni empatie. 
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13. Byli jste již nuceni propustit některého dobrovolníka (ukončit předčasně 

spolupráci s dobrovolníkem)? 

Ve Fakultní nemocnici v Motole koordinátorka předčasně ukončila 

spolupráci s dobrovolníkem z důvodu překročení jeho kompetencí. V Hradci 

Králové propustila koordinátorka dobrovolníka pro nedodržení smluvních 

podmínek. Thomayerova nemocnice toto zatím řešit nemusela. 

Z uvedených odpovědí je zřejmé, že koordinátoři dobrovolnického 

programu v nemocničním zařízení jsou někdy nuceni předčasně ukončit spolupráci 

s dobrovolníkem. Určitě je náročné propustit někoho, kdo nabízí nezištně a 

s nadšením pomoc druhým. Nicméně dobrovolník, který porušuje stanovená 

pravidla, může ohrozit existenci a pověst celého programu. Proto je pochopitelné, 

že je občas potřeba přistoupit i k tomuto nepopulárnímu řešení. 

14. Vyjmenujte druhy činností, které u vás dobrovolníci vykonávají. 

Mezi jednorázové aktivity, při kterých vypomáhají dobrovolníci ve Fakultní 

nemocnici v Motole, patří doprovod na kulturní a zábavné akce (divadlo, koncerty, 

výstavy apod.), příprava programů nárazových akcí, účast na nich a zajištění 

dozoru. Mezi pravidelné dlouhodobé aktivity náleží herní a zájmové činnosti se 

skupinou dětských či dospělých pacientů nebo role společníka u jednoho 

nemocného. Dobrovolníci se zapojují i do specializovaných aktivit jako je 

rehabilitace pacientů či canisterapie. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou pomáhají dobrovolníci 

při organizaci a realizaci jednorázových akcí jako jsou výtvarné dílny pro pacienty, 

dětský den, Mikulášská nadílka, dobročinné bazary či vánoční vystoupení. Mezi 

pravidelné dlouhodobé aktivity patří zájmové kroužky jako např. výtvarné, taneční, 

jóga, výuka anglického jazyka a jiné. Dobrovolníci jsou oblíbeni i jako společníci u 

lůžka. Další dobrovolnické činnosti jsou zpívání, čtení a různé herní aktivity. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dobrovolníci vypomáhají při 

jednorázových akcích, jako jsou velikonoční a vánoční besídky či dětský den. Mezi 

pravidelné dlouhodobé aktivity realizované v této nemocnici patří malování, čtení 

pohádek a hraní společenských her. Někteří dobrovolníci se stávají společníky nebo 

průvodci v individuálním kontaktu s jedním pacientem. 

Z vyhodnocení této otázky vyplývá, že dobrovolníci jsou nepostradatelnými 

pomocníky při velkém množství jednorázových akcí, které by se bez jejich účasti 
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nemohly konat. Dlouhodobé pravidelné aktivity jsou pro pacienty zkvalitněním 

poskytované péče v nemocničním zařízení. Dobrovolníci se stávají partnery 

zdravotnického personálu. 

15. Pořádáte vzdělávací kurzy a semináře pro dobrovolníky? 

Ve Fakultní nemocnici v Motole mají dobrovolníci možnost účastnit se řady 

kurzů a seminářů jako např. kurzy první pomoci, odborné semináře na téma 

psychické aspekty dětí s nádorovým onemocněním, problematika dětí 

hospitalizovaných na Dětské psychiatrické klinice apod. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici jsou pro dobrovolníky organizovány 

kurzy první pomoci a resuscitace. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové neJsou doposud realizovány pro 

dobrovolníky žádné vzdělávací kurzy ani semináře. 

Ze zhodnocení této otázky mohu konstatovat, že pouze Dobrovolnické 

centrum FN v Motole nabízí více vzdělávacích kurzů a seminářů. Jistě je to dáno i 

větším počtem registrovaných dobrovolníků, než v jiných nemocničních zařízeních. 

V dotazníku pro dobrovolníky jsem se zajímala, zda mají zájem o vzdělávací 

kurzy121 a většina respondentů o tyto kurzy zájem měla. Proto si myslím, že by se 

jednotlivá dobrovolnická centra měla pokusit rozšířit svá pole působnosti právě 

v této oblasti. 

16. Jak jsou dobrovolníci odlišeni od zdravotnického personálu? 

Ve zmíněných nemocničních zařízeních, kde probíhalo empirické šetření, se 

klade důraz na odlišení dobrovolníků od zdravotnického personálu. Ve Fakultní 

nemocnici v Motole nosí dobrovolníci žluté vesty a jmenovku s fotografií. Ve 

Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou je spatříte v bílém triku s logem 

Dobrovolnického centra Lékořice a jmenovkou. Ve Fakultní nemocnici Hradec 

Králové jsou dobrovolníci odlišeni pracovními vestami a visačkami se jmény. 

Odlišení dobrovolníků od zdravotnického personálu slouží k jednodušší 

identifikaci dobrovolníka pro pacienty, rodinné příslušníky i pro zdravotnický 

personál. 

121 Srov. Otázka Č. 18. Máte zájem o vzdělávací kurzy poskytované dobrovolnickým centrem 
v nemocnici? In Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách. s. 94-95. 
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17. Poskytujete dobrovolníkům nějaké výhody? 

Dobrovolnické centrum FN v Motole poskytuje dobrovolníkům výhody jako 

např. potvrzení o dobrovolnické aktivitě za účelem přijímacího řízení na VŠ apod. 

Vzdělávací akce a sponzorované akce jako např. Průvodcovské služby po 

Praze nabízí svým dobrovolníkům Dobrovolnické centrum Lékořice. 

Dobrovolníkům ve Fakultní nemocnici Hradec Králové neJsou zatím 

z Občanského poradenského střediska poskytovány žádné výhody. 

18. Jak hodnotíte a oceňujete dobrovolníky? 

Ve Fakultní nemocnici v Motole jsou dobrovolníci hodnoceni a oceňováni 

na slavnostních předvánočních a červnových setkáních. Pro dlouhodobé pomocníky 

jsou organizovány relaxační víkendové výjezdy. Nárazové drobné odměny od 

sponzorů získávají během celého roku. Dobrovolnické centrum nabízí i volné 

vstupenky na některá divadelní představení. V plánu je i vydávání osvědčení o 

dobrovolnické aktivitě. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou probíhá hodnocení 

dobrovolníků přímou zpětnou vazbou. Dobrovolnické centrum Lékořice je oceňuje 

různými způsoby jako např. přáním k narozeninám, organizuje slavnostní setkání 

dobrovolníků s ředitelem nemocnice a připravuje pro ně zajímavé ceny. 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové hodnotí dobrovolníky vrchní sestra a 

jsou oceňováni pochvalou a osobním zájmem. 

Koordinátoři motivují dobrovolníky a snaží se nefinančně ocenit jejich 

aktivity a projevit poděkování. Využívají k tomu různé způsoby ohodnocení a 

motivují je tak do dalších aktivit. 

19. Domníváte se, že dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních se stává 

prestižní záležitostí v ČR? 

Koordinátoři ze zmíněných nemOCnIC se shodují, že dobrovolnictví ve 

zdravotnických zařízeních se stává prestižní záležitostí v ČR. 

Je zajímavé, že koordinátoři vnímají dobrovolnictví v nemocničním zařízení 

jako prestižní záležitost, zatímco samotní dobrovolníci v této činnosti žádnou 

osobní prestiž neshledávají122
. 

122 Srov. Otázka č. 26. Domníváte se, že jste dobrovolnou činností získali společenské uznání a 
prestiž? ln Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách. s. 103. 
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20. V čem spatřujete bariéry rozvoje dobrovolnictví v nemocnicích? 

Koordinátorka z Dobrovolnického centra FN v Motole shledává bariéry 

rozvoje ve zkostnatělé struktuře většiny nemocnic jakožto státních zařízeních a v 

nepochopení programu ze strany řady zaměstnanců. 

Koordinátorka z Dobrovolnického centra Lékořice by problémy rozšiřování 

nenazývala bariérami, ale rozvoj programu dle jejích slov závisí vždy na 

konkrétních lidech. 

Koordinátorka z Občanského poradenského střediska vidí problémy dalšího 

rozvoje v nedůvěře ze strany zdravotnických zařízenÍ. 

Z těchto odpovědí můžeme usuzovat, že rozvoj dobrovolnictví záleží 

především na vedení nemocničních zařízení a na odpovědných lidech 

v managementu nemocnic. Přijetí dobrovolníků na jednotlivých odděleních je také 

dáno přístupem zdravotnického personálu. Proto by měl být i personál více 

informován o možnostech uplatnění dobrovolníků na jejich klinikách. 

21. Jaká je podle Vašeho názoru budoucnost dobrovolnictví v českých 

nemocnicích? 

Koordinátorky se shodují na tom, že budoucnost dobrovolnictví v českých 

nemocnicích je slibná. Důkazem je stálé rozšiřování dobrovolnického programu do 

dalších zařízeních v celé naší republice. Pozitivním důkazem je i vzrůstající zájem 

lidí o dobrovolnictví zvláště v nemocnicích. 

4.4. Shrnutí šetření u koordinátorů 

K vyhodnocení byly použity tři dotazníky od koordinátorů dobrovolnického 

programu z Fakultní nemocnice v Motole, z Fakultní Thomayerovy nemocnice 

s poliklinikou a z Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Ve Fakultní nemocnici v Motole je program realizován od roku 2000 a 

dobrovolnictví si zde organizuje sama nemocnice. Program zajišťuje Dobrovolnické 

centrum FN v Motole, které je státní příspěvkovou organizací. Má dva 

zaměstnance, jednoho na plný pracovní úvazek a druhého na částečný úvazek. 

V roce 2004 bylo v této nemocnici registrováno pro jednorázové aktivity 57 

dobrovolníků a pro pravidelnou dlouhodobou činnost jich bylo 74. O rok později se 

počet zvýšil pro jednorázové akce na 71 a pro pravidelnou dlouhodobou činnost na 
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81. V roce 2006 je pro jednorázové akce registrováno 91 dobrovolníků a pro 

pravidelnou činnost na dětských i dospělých klinikách 101 dobrovolníků. Před 

zahájením této činnosti se zájemce účastní jednodenního školení v rozsahu sedmi 

hodin, které se pořádá vždy jednou za dva měsíce. Od začínajících dobrovolníků je 

vyžadováno předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů a uzavření písemných 

smluv (Dohoda o dobrovolnické činnosti, Závazek mlčenlivosti dobrovolníka, 

Kodex dobrovolníka a vyplnění Registrační karty). Není vyžadováno předložení 

potvrzení o zdravotním stavu zájemce a dobrovolníci nemusejí procházet 

důkladnými infekčními prohlídkami. Všichni dobrovolníci jsou v této nemocnici 

pojištěni smlouvou pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jejich 

nemocniční činnosti, jako jsou škody na majetku a na zdraví pacienta a na majetku 

nemocnice. Dále i pro případ škody na zdraví dobrovolníka, opět v souvislosti 

s výkonem pravidelné dobrovolnické činnosti. Pojištěni jsou i dobrovolníci při 

jednorázových akcích. Přibližně jednou za dva měsíce se koná supervizní setkání, 

které je organizováno pro skupinu dobrovolníků z oddělení podobného zaměření. 

Dobrovolníci mají možnost i individuální konzultace a supervize, kterou domlouvá 

koordinátorka. Ve Fakultní nemocnici v Motole mají dobrovolníci možnost účastnit 

se vzdělávacích kurzů a seminářů jako např. kurzy první pomoci, odborné semináře 

na téma psychické aspekty dětí s nádorovým onemocněním a jiné. Dobrovolníci 

v této nemocnici nosí žluté vesty, a jmenovku s fotografií, aby byli odlišeni od 

zdravotnického personálu. Dobrovolnické centrum FN v Motole jim poskytuje 

výhody jako např. potvrzení o dobrovolnické aktivitě za účelem přijímacího řízení 

na VŠ či možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů. Dobrovolníci jsou 

hodnoceni a oceňováni na slavnostních předvánočních a červnových setkáních. Jsou 

pro ně organizovány relaxační víkendové výjezdy, získávají drobné odměny od 

sponzorů a jsou jim nabízeny i volné vstupenky na některá divadelní představení. 

Koordinátorka dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici v Motole 

považuje za nejlepší způsob oslovení dalších zájemců o dobrovolnickou činnost 

propagaci v tisku, plakáty, vývěsky, šíření letáků a prezentaci na internetu. 

Uchazeči o dobrovolnickou činnost v nemocnici by podle jejího názoru měli mít 

především zájem o tuto činnost a samozřejmě i dostatek času na dobrovolnické 

aktivity. Dále schopnost komunikace, improvizace a tolerance. Koordinátorka již 

byla nucena předčasně ukončit spolupráci s dobrovolníkem z důvodu překročení 

jeho kompetencí. Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních se podle jejího 

122 



názoru stává prestižní záležitostí v ČR. Bariéry rozvoJe dobrovolnictví 

v nemocnicích shledává ve zkostnatělé struktuře většiny nemocnic jakožto státních 

zařízeních a v nepochopení programu ze strany řady zaměstnanců. Budoucnost 

dobrovolnictví v českých nemocnicích je podle jejího názoru slibná. Důkazem je 

stálé rozšiřování a zájem dalších nemocnic z celé republiky. 

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou našel program uplatnění 

v roce 2005 a zajišťuje ho na základě smluvního vztahu občanské sdružení 

Dobrovolnické centrum Lékořice. O realizaci programu se starají jeho dva 

zaměstnanci na částečný pracovní úvazek. V roce 2005 bylo v Dobrovolnickém 

centru registrováno pro jednorázové aktivity 20 dobrovolníků a pro pravidelnou 

dlouhodobou činnost 27. V roce 2006 se zvýšil počet registrovaných, a to pro 

jednorázové akce na 25 a pro pravidelnou dlouhodobou činnost na 65. Úvodní 

školení pro začínající dobrovolníky je v této nemocnici realizováno v rozsahu osmi 

hodin. Pro zahájení dobrovolnické činnosti je nutné předložit výpis z evidence 

Rejstříku trestů a uzavřít písemné smlouvy (Dohoda o dobrovolnické činnosti, 

Závazek mlčenlivosti dobrovolníka, Kodex dobrovolníka, vyplnění Registrační 

karty, Souhlas rodičů nezletilých a Souhlas s fotografováním). Dobrovolníci 

neprocházejí pravidelnými infekčními prohlídkami a nepředkládají potvrzení o 

zdravotním stavu. Pro pravidelnou dlouhodobou činnost jsou pojištěni smlouvou, 

stejně jako dobrovolníci ve FN v Motole. Pojistnou smlouvu uzavírá Národní 

dobrovolnické centrum Hestia s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Pravidelná 

supervizní setkání dobrovolníků probíhají jednou za dva měsíce. V této nemocnici 

jsou pro dobrovolníky organizovány kurzy první pomoci a resuscitace. 

Dobrovolníka zde spatříte v bílém triku s logem Dobrovolnického centra Lékořice a 

jmenovkou. Mezi výhody pro účastníky patří různé vzdělávací a sponzorované akce 

jako např. Průvodcovské služby po Praze. Hodnocení a oceňování dobrovolníků 

probíhá přímou zpětnou vazbou, dále např. osobním přáním k narozeninám, 

možnosti účasti na slavnostních setkáních s ředitelem nemocnice. Kromě toho 

získávají během roku zajímavé ceny. 

Koordinátorka dobrovolnického programu ve Fakultní Thomayerově 

nemocnici s poliklinikou uvádí, že jako nejlepší způsob v získávání nových 

dobrovolníků, se jí osvědčila propagace v tisku, na plakátech a vývěskách, v šíření 

letáků a prezentace skrze přátele, známé a na internetu. Od dobrovolníků očekává 

především tyto vlastnosti a dovednosti: zodpovědnost, otevřenost, kreativitu a 
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asertivitu. Koordinátorka doposud nemusela předčasně ukončit spolupráci s žádným 

dobrovolníkem. Dobrovolnická činnost ve zdravotnickém zařízení se podle ní stává 

prestižní záležitostí v ČR. Rozvoj programu dle jejích slov závisí vždy na 

konkrétních lidech a budoucnost shledává "světlou". 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je program realizován od roku 2004 

a zajišťuje ho obecně prospěšná společnost Občanské poradenské středisko, které 

již s dobrovolnictvím má své zkušenosti a na základě smluvního vztahu program 

v nemocnici realizuje. O tento program se stará jeden zaměstnanec Občanského 

poradenského střediska, o.p.s., a to na částečný pracovní úvazek. Oproti roku 2005, 

kdy bylo pro pravidelnou dlouhodobou činnost registrováno 15 dobrovolníků, se 

v roce 2006 jejich počet snížil na 10. Pro začínající dobrovolníky se vždy 

organizuje úvodní školení a od všech je vyžadováno předložení výpisu z evidence 

Rejstříku trestů. Dobrovolníci nepředkládají potvrzení o zdravotním stavu, a ani 

neprocházejí pravidelnými infekčními prohlídkami. Koordinátorka uzavírá 

s dobrovolníky písemné smlouvy (Dohoda o dobrovolnické činnosti, Závazek 

mlčenlivosti dobrovolníka, Kodex dobrovolníka a vyplnění Registrační karty). 

Dobrovolníci jsou pojištěni pojistnou smlouvou u Hasičské vzájemné pojišťovny. 

Supervize je důležitá pro činnost dobrovolníků i pro koordinátora programu a 

probíhá jednou za dva měsíce. V této nemocnici nejsou doposud realizovány a 

nabízeny dobrovolníkům žádné vzdělávací kurzy ani semináře a nejsou jim 

poskytovány žádné výhody. K jednodušší identifikaci dobrovolníka pro pacienty, 

rodinné příslušníky i pro zdravotnický personál, jsou dobrovolníci odlišeni 

pracovními vestami a visačkami se jmény. Dobrovolníky hodnotí vrchní sestra a 

jsou oceňováni pochvalou a osobním zájmem. 

Koordinátorka programu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové považuje za 

nejlepší způsoby či metody získávání nových dobrovolníků, prezentaci v tisku, na 

plakátech, vývěskách a v šíření propagačních letáků. Zájemci o dobrovolnickou 

činnost by podle jejího názoru měli mít především pozitivní přístup k lidem, měli by 

umět naslouchat a být schopni empatie. Koordinátorka již byla nucena propustit 

dobrovolníka, který nedodržoval smluvní podmínky. Dobrovolnictví ve 

zdravotnickém zařízení vnímá jako prestižní záležitost. Problémy dalšího rozvoje 

programu vidí v nedůvěře ze strany zdravotnických zařízení. Vzhledem k tomu, že 

počet nových dobrovolníků v českých nemocnicích stále stoupá, domnívá se, že 

tento program má své opodstatnění a svou slibnou budoucnost. 
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Závěry empirického šetření 

V souvislosti s touto diplomovou prací jsem uskutečnila šetření názoru na 

ruzné aspekty dobrovolnické činnosti v nemocničním zařízení u 28 respondentů a 3 

koordinátoru dobrovolnického programu. U všech dobrovolníků Jsem 

předpokládala, že se na svou činnost připravují a setkávají se při svých 

dobrovolnických aktivitách s problematikou pedagogickou i sociální, a proto by 

k ní měli zaujmout určité stanovisko. Vzorek zahrnoval 20 dobrovolníků z Fakultní 

nemocmce v Motole, 5 respondentů z Fakultní Thomayerovy nemocnice 

s poliklinikou a 3 dobrovolníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Výsledky 

šetření jsem postupně popisovala tak, jak byly jednotlivé otázky předloženy 

v podaných dotaznících 123. Vzhledem k malému počtu řádně vyplněných dotazníků 

nelze údaje považovat za validní. Všechny získané údaje jsou pouze informativní. 

Ze zjištěných skutečností mě překvapilo, že velká většina respondentů byla 

v dětství hospitalizována. Negativní zkušenost z nemocničního prostředí je velmi 

ovlivnila a předpokládám, že to bylo i příčinou rozhodnutí stát se dobrovolníkem 

v nemocnici na dětské klinice. 

Z empirického šetření vyplývá, že dobrovolníci mají zájem o další 

vzdělávání. Jako ocenění a výhody poskytované dobrovolnickými centry by mohlo 

být organizováno více vzdělávacích kurzů a seminářů. Dobrovolníci by tuto formu 

nefinančního ocenění jistě přivítali. 

Dobrovolnická zkušenost obohatí jedince v mnoha směrech. Umožňuje mu 

osobní růst, přehodnocení priorit ve svém životě a změnu kvality života. Přináší 

mnoho podnětů k zamyšlení a je to zkušenost, která je velkým přínosem pro 

každého člověka. 

Mezi dobrovolníky Jsem postrádala lidi z odborných učilišť, ženy na 

mateřské dovolené a ženy v domácnosti. Domnívám se, že propagace 

dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních a možnosti uplatnění je stále 

nedostačující. Měla by být větší informovanost veřejnosti o dobrovolnických 

aktivitách, a také bych uvítala více přednášek a seminářů na školách, a to nejen na 

školách s humanitně zaměřenými obory. Pedagogickou osvětu týkající se 

123 Srov. Příloha č. 3. Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách. s. 142. 
Srov. Příloha č. 4. Dotazník pro koordinátora programu "Dobrovolníci v nemocnici". s. 142. 
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problematiky a popularizace dobrovolnictví v nemocnicích v naší společnosti by 

proto bylo vhodné orientovat i tímto směrem. 

Dobrovolnictví v nemocnicích bych viděla i jako vhodnou náplň činnosti 

nezaměstnaných 124. Bylo by jistě zajímavé nabízet tuto možnost uplatnění i lidem 

registrovaným na pracovním úřadě. Nezaměstnaní by získali nové životní 

zkušenosti a účast v programu by jim mohla nahradit potřebný sociální kontakt 

s lidmi a zabránit izolovanosti od běžného pracovního života. 

Dobrovolníci na dětských klinikách jsou lidé ve věku od 18 let. Tato hranice 

Je dána pro dobrovolnickou činnost v přímém kontaktu s nemocnými dětmi. 

Domnívám se, že by bylo vhodné zapojit do těchto aktivit i mladší jedince, kteří by 

samozřejmě vykonávali činnost spolu se starším kolegou. Posilovalo by to pocit 

zodpovědnosti a solidarity už od dětství. Zapojení mládeže i nezaměstnaných do 

dobrovolnických aktivit by mělo podle mého názoru i velký význam pro prevenci 

sociálně patologickýchjevůl25 v naší společnosti. 

Dále by bylo jistě přínosné vytvořit zábavné programy i pro rodiče, kteří 

doprovázejí hospitalizované děti. Rodiče se sice programu se svými dětmi 

příležitostně účastní, ale pokud by byl současně realizován i program pro ně, měli 

by větší možnost odreagování a rozptýlení. Načerpali by potřebnou energii 

k zvládnutí náročné životní situace. Pod vlivem nových podnětů a aktivit by měli 

možnost změnit vnitřní postoj k nemoci dítěte. Na psychiku rodičů by měl vliv i 

kontakt s jinými dospělými osobami. 

Na základě mého empirického šetření mohu konstatovat, že dobrovolnická 

činnost v nemocničních zařízení je velmi přínosná, a to jak pro nemocné, pro jejich 

rodiny, pro zdravotnický personál, tak i pro samotného dobrovolníka. 

124 Nezaměstnanost můžeme definovat jako ztrátu výdělku osoby, která nemá a nemůže získat 
vhodné zaměstnání, které aktivně hledá, nemá práci, ačkoli je způsobilá a připravená pro výkon 
zaměstnání. Znemožňuje člověku profesionální uplatnění a vytvoření existenční základny, 
znejasňuje jeho soustavu hodnot a někdy i sám smysl života. Srov. TOMEŠ, I. Sociální politika, 
teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001, s. 142-144. ISBN 80-86484-00-9. 
125 Např. alkoholismus, drogová závislost, patologické hráčství (gamblerství), závislost na virtuální 
droze (počítače, televize, video a jiné), vandalismus, sprejerství, kriminalita a delikvence, agresivita 
a jiné formy násilného chování, rasisimus atd. Srov. JEDLIČKA, R.; KOŤA, J. Analýza a prevence 
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 
ISBN 80-7184-555-8. 
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Závěr diplomové práce 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila poukázat a zvýraznit problematiku 

dobrovolnictví na dětských klinikách a informovat o ni z hlediska teoretického i 

praktického. Součástí bylo empirické šetření, které mělo doplnit teoretické 

informace. 

Výsledky šetření ukazují, že dobrovolníci jsou sice ochotni pomáhat, ale už 

bohužel nemají čas nebo nechtějí poskytovat informace o své činnosti 

k výzkumným účelům. Ze získaných informací nelze dělat všeobecné závěry a jsou 

tedy pouze informativní. Věřím, že v dalších letech se o problematiku 

dobrovolnictví na dětských klinikách bude zajímat více lidí a výzkumných šetření 

se bude účastnit více respondentů, aby mohla být zjištěná fakta validní. 

I když to nemohu dokázat konkrétními čísly, podrobnější rozbor výsledků 

naznačil, že informovanost veřejnosti je malá a mezi dobrovolníky se objevují 

většinou jen lidé s humanitně zaměřeným vzděláním. Je to ovlivněno a dáno často i 

výchovou a společenským zaměřením. Média mají v dnešní době bezpochyby silný 

vliv na mínění veřejnosti, mohla by tedy věnovat problematice dobrovolnictví 

náležitou pozornost a veřejnost o ni dostatečně informovat, a to posílením 

společenské prestiže dobrovolníků uváděním pozitivních příkladů. Určitě je v naší 

společnosti mnoho lidí, kteří by se rádi věnovali dobrovolnickým aktivitám, ale 

neví, na koho se obrátit. Tady postrádám větší publicitu. 

Nedostatečná informovanost je také u zdravotnického personálu. Jako 

zdravotní sestra vidím, že moji spolupracovníci o možnosti uplatnění dobrovolníků 

na nemocničních oddělení v podstatě nic nevědí. Dobrovolnická činnost 

v nemocničním zařízení je velkým přínosem pro nemocné, a proto by měla být více 

medializována, aby vešla do povědomí veřejnosti i zdravotnického personálu a 

mohla být ještě více a efektivněji využívána. 

Výchova dětí a mládeže k dobrovolnictví je velmi důležitá, a neměla by být 

jen teoretická. Problematika dobrovolnictví je složitá, proto je třeba o ní hovořit již 

při výuce na školách a umožnit dětem aktivně se účastnit dobrovolnických aktivit 

pod dohledem staršího a zkušeného dobrovolníkal26
. Vedení dětí k dobrovolnické 

126 Podle mého názoru by měly být zprostředkovány první informace o dobrovolnictví a neziskovém 
sektoru již žákům na základních školách. Na středních školách a odborných učilištích by měli být 
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činnosti ve prospěch druhých lidí, jednotlivců či sociálních skupin se výrazně podílí 

na formování kladných charakterových vlastností a podněcování žádoucích 

sociálních vztahů. Posiluje pocit důležitosti, ale také spoluodpovědnosti každého 

dítěte, bez ohledu na jeho věk. Je nutné podporovat dobrovolné činnosti mezi dětmi 

a mladými lidmi, aby se naučili volný čas cílevědomě a smysluplně využívat ve 

prospěch rozvoje sebe samých, svého blízkého prostředí, ale i celé společnosti. Měli 

bychom jim zprostředkovat informace o možnosti uplatnění v dobrovolnickém 

programu, což je důležitý předpoklad jejich účasti. Podporovat dobrovolnou práci 

mládeže v nestátních organizacích. Účast na dobrovolných aktivitách by se 

v budoucnu měla stát nejen pro mládež určitou nepsanou samozřejmostí. Zapojení 

do dobrovolnických aktivit by pomáhalo řešit negativní jevy mezi dětmi a mladými 

lidmi. 

Dobrovolná činnost v nemocničním zařízení poskytuje prostor pro sociální 

začlenění nezaměstnaných lidí, ale i pro smysluplné využití volného času výdělečně 

činných občanů. Dobrovolnictví nezaměstnaných je vhodným nástrojem prevence 

sociálního vyloučení jedinců. Účast v dobrovolnickém programu může vést ke 

zmírňování následků nezaměstnanosti, umožňuje nezaměstnaným překonat 

psychosociální krizi. Dobrovolnické aktivity mohou přinést cenné zkušenosti, které 

uplatní při získání placeného zaměstnání. Pro nezaměstnané jsou příležitostí, jak si 

doplňovat vzdělání a snadněji se pak uplatnit na trhu práce. Pro mladé i dospělé, 

kteří již pracují, jsou činitelem, který pomáhá vyrovnávat stereotyp jejich práce a 

umožňuje jim svoji kvalifikaci rozšiřovat. 

Zvýšení počtu mládeže, ale i nezaměstnaných v účasti na dobrovolnických 

aktivitách má význam pro prevenci sociálně patologických jevů v naší společnosti. 

Dobrovolnické aktivity vytváří pozitivní modely a podporu při integraci a vývoji 

osobnosti mladého člověka. Jde o posilování pozitivních vzorů zejména u mladé 

generace, o posilování občanské spoluodpovědnosti a rozvíjení solidarity 

s potřebnými. Organizované dobrovolnictví umožňuje pozitivní a smysluplné 

naplňování volného času, rozšíření obzorů z hlediska nových zkušeností a znalostí, 

sebepoznání, posílení sebevědomí a prožití úspěchu. U dobrovolníků dochází 

k posunu v životních hodnotách, získávají nové zkušenosti a dovednosti a navazují 

studenti seznámeni s podrobnějšími informacemi o dobrovolnictví, s činností jednotlivých organizací 
a zároveň by se již měli aktivně zapojit do některých dobrovolnických programů. Studenti vysokých 
škol by měli mít možnost účastnit se seminářů a přednášek týkajících se dobrovolnictví a sami by 
měli vytvářet prostor pro dobrovolnické aktivity a projekty. 
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nové přátelské vztahy, často i mezigenerační vztahy. Je tedy důležité vzbudit 

všeobecnou důvěru k dobrovolnickým aktivitám, které jsou velkým přínosem nejen 

pro jedince, ale pro celou společnost. 

Mezi dobrovolníky by se jistě uplatnilo i více seniorů a lidí důchodového 

věku. Pomoc druhým by některým pomohla překonat vlastní samotu, získat 

ztracené sebevědomí a navázat nová přátelství. 

Po prostudování příslušné literatury a z vlastní praxe dobrovolníka mohu 

konstatovat, že je žádoucí, aby dobrovolníci disponovali určitými teoretickými 

znalostmi z oblasti pedagogiky, sociální pedagogiky, sociologie a psychologie. 

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se chtějí dále vzdělávat a rozšiřovat své znalosti nejen 

z oblasti zdravotnictví. Jsou tvořiví a připravují zábavné programy pro děti. Jistě by 

uvítali vzdělávací kurzy pedagogické, sociologické a psychologické 127. Někteří 

neví, jak přistupovat k nemocnému dítěti, jak vést své pedagogické působení, jestli 

stanovit nějaká pravidla a důsledně je dodržovat atd. Doufám, že tato diplomová 

práce pomůže některým z nich zkvalitnit svou dobrovolnickou činnost. 

Vyplnění volného času malých pacientů na dětských klinikách by mělo být 

zaměřeno i na dospělé osoby, které doprovázejí hospitalizované děti, protože každá 

nemoc jejich dítěte je pro ně velkou zátěží. 

Program "Dobrovolníci v nemocnici" pomáhá nejen hospitalizovaným ke 

zpříjemnění chvil strávených ve zdravotnickém zařízení, ale vnitřně obohacuje 

samotného dobrovolníka. Umožňuje mu poznání sebe sama v nových situacích a 

často i zrněnu osobních hodnot a dalšího životního směřování. Naplňuje osobní 

život dotázaných a je pro ně neocenitelnou zkušeností. Prostřednictvím dobrovolné 

zkušenosti si rozšiřují osobní, sociální a profesní kompetence. Nesmírně obohatí a 

naplní svět dětem i sobě. Dobrovolníci mají své pevné místo v komplexní činnosti 

dětské nemocnice. Jsou cennými a nepostradatelnými spolupracovníky 

zdravotnického personálu. 

Doufám, že se mi touto prací podařilo zviditelnit a přiblížit ostatním lidem 

dobrovolnickou činnost na dětských odděleních, nadšení a ochotu dobrovolníků. 

Snad jsem přinesla i nové náměty a povzbuzení k dobrovolnické činnosti ve 

prospěch potřebných spoluobčanů. Možná jsem přesvědčila i další váhající o tom, 

127 Například výcvik zaměřený na komunikaci s dětmi, techniky práce s malou dětskou skupinou a 
jiné. 
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že dobrovolnictví je obohacením života a zdrojem nových zážitků a kontaktů, 

s nimiž by se jinak v životě nesetkali. 

Věřím, že v dalších letech se program "Dobrovolníci v nemocnici" rozšíří 

do každého zdravotnického zařízení v České republice. Dobrovolníci se stanou 

partnery zdravotnického personálu a budou pomáhat na všech nemocničních 

odděleních. Žijeme v demokratické společnosti a součástí demokracie je starat se 

nejen sám o sebe. To by měla být jedna ze základních myšlenek naší společnosti. 

Dobrovolnictví je nejen zdrojem lidskosti, ale také ekonomickým přínosem pro 

celou naši společnost. Dobrovolnictví v nemocničním zařízení je příležitostí a 

prostorem každého člověka, který chce tvořit a pomáhat. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům za jejich 

dobrovolnickou činnost a pomoc, kterou nezištně věnují ve prospěch ostatních 

občanů. V rámci aktivního postoje k životu pomáhají potřebným lidem a vytváří 

lepší obraz o světě, ve kterém žijeme. Dobrovolnou činností se podílí na zlepšování 

kvality života společnosti. Ostatním, kteří se chtějí do dobrovolnictví zapojit, přeji 

hodně trpělivosti a vytrvalosti. 
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Anotace 

Cílem této diplomové práce je zdokumentovat téma dobrovolnictví 

v nemocnici se zaměřením na dětské kliniky, přispět k ucelenějšímu pohledu na 

danou problematiku a zvýraznit důležitost této činnosti. 

Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. První část se zaměřuje 

na vymezení základní terminologie, funkce a principů dobrovolnictvL Těžištěm 

teoretické části je vystižení specifičnosti dobrovolnictví v nemocnici u dětských 

pacientů. Pozornost je věnována programu "Dobrovolníci v nemocnici", vlivu 

onemocnění na psychický vývoj dítěte, sociálnímu dopadu nemoci na pacienta a 

jeho okolí a zároveň vymezení základních předpokladů výchovné práce 

s nemocnými dětmi. 

Cílem empirické části bylo prostřednictvím dotazníků zjistit motivaci a 

postoje dobrovolníků k této činnosti, způsob jejich přípravy na čas strávený s dětmi, 

jejich sociálně pedagogické znalosti a vliv dobrovolnictví na jejich osobní život. 

Dotazník pro koordinátory si kladl za cíl získat základní informace o fungování 

dobrovolnického programu, dále pak výhody poskytované dobrovolníkům a 

v neposlední řadě i subjektivní názory jednotlivých koordinátorů na dobrovolnictvL 

Dobrovolnictví v naší společnosti získává silné postavení, i když si to jen 

málokdo uvědomuje. Stále větší počet lidí věnuje část svého života ve prospěch 

ostatních, slabších či nemocných a dobrovolnická činnost se stává součástí jejich 

života. Dobrovolníci mají své pevné místo v komplexní činnosti dětské nemocnice a 

jsou cennými a nepostradatelnými spolupracovníky zdravotnického personálu. 
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Annotation 

The aim of this thesis is to document volunteer program s at children's 

clinics. It attempts to synthesize different people's opinions about volunteering and 

to highlight the importance ofthe activity. 

The thesis has two parts: theoretic and empiric. The first part, theoretic, is 

focused on basic terms, function, and principles of volunteering. The main point is 

to speciry the activities ofvolunteers in children's clinics. Special attention is given 

to a program called "The Volunteers in Hospitals", which is aimed at monitoring 

the influence of illness on a child' s mental development in addition to the impact on 

his or her friends and relatives. It also tries to define the basic set of skills for those 

who volunteer for this program. 

The aim of the second part is to learn the attitudes of volunteers and their 

reasons for volunteering by means of a questionnaire. The goal is to leam how they 

prepare themselves for volunteering, to exarnine their sociological and pedagogical 

background, and how volunteering affects their social life. A second questionnaire 

asks volunteer coordinators about prograrns at the hospitals they work at. In 

addition, it asks about benefits offered to volunteers. Finally, coordinators give their 

opinion about volunteering. 

Despite the fact that volunteering is increasing in our society, there are still 

many people who haven't noticed it. Nevertheless, there are more and more people 

dedicating their lives to helping others - either to the weak or the ill. Volunteering 

has become a part of their lives. Volunteers are now an essential component in 

children's clinics and are important and valuable colleagues to hospital staff. 
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Závazek mlčenlivosti dobrovolníka 

~nL~I:N UVOSJj-T DODROVOLNIKA 
vr1ma~ 

"Doim;.VOInlic:l v ~ó(:nklic:h" (~ÍI),!in ~, 

OObrovoll'llk " .............. " .... ,_ .. , ,.., 1'(Ii(Iti6 aelo .... , .. " ., ........ "' .. 

StlzwvtzuJe, 
1) ~"",I ~ M~vQ$! o ~ i~ch. $t xleryMi pn,:Itl! bt!hem 

s\ié óOOf~é Čmfllli:5.1l 00 sl)t;u Jde ptedevAlm o tyto Informace 
~ irIf~ tYUJief $t k1~ ~ O$l:;tM'Jicti ~(,. 
zdf8li«ltnlho ataw, ~ch poI1lěrů apod.). 
i~.z:i~~~a~~~L~im 
5Iru~i t)1IJ!tj:lei -se druhren dobfo'lOilililí.u, 
i~~i$t$vt~d!Ok~.pI'.~~~. 

- I~ (I ŮČ851I dSltllcl1 dobro'«ltl1iku, 
í~ o $pOIII~reld'J ~d'J apod 

:2:} Nepo$k~$d4IQvteim~Udn6ii'if~Q~ .. 
Il!$Z ~y $ kI::Iot'dil'létif.ll'llln. $ výjimkOU ~ýeh itlfOl'miel (li j$no <e1l!1K1h 
11 dlll9dě z.éjf1llJ ~ OIfI;á.zal:na ~ 

3) Nepo~ ~v.KImpro~i.aH i~ {) ~IKÍ, YII! II;tMt 
~~lIt~fIOII.I~tltle: ~y$ k~i ~ v 1610 
«ganizacs, s ..wmkoo Cibecnicl1lnl'ormacl o cíled'l orgsntzace. V plIpaé'é 
~médii~IÍá~~~. 

4) ~ Wt$MIfOu OOK~ pfed ZI'$ltitllm. 

Bere na Wdcomi: 
1) 2:9 Je t~ mI6snIfvoslívé.z"n Wti ~ di1t~lm ~m a OSObám. 

vyjimku iM)Ii $iCVfet. kdy je k~1,J ~ ~* %t ~ 
~1I$i povíJ'lllO$l V tflkov6m pl'ipadě je ~ ~1.$Cl'!! 
II koordIllÍk1fem. 

2) :2:.9 rnIt:enIivost iIl!@sl'IIkA ~ím OOaIlD OOI:orovoll!llka II ~. III!Ji 
~ .. ~". 

3> ž. fXIIA;O kOOtdi~ Q ~Ot tIiUt. ~ I)~. ~.l itl~ 
~ být LJlICIInéna s i(001A) posk:~llt;Jlla. 
(Pň JlQI.IŽítI ~ ,elhlba dbát Z\ljkf'lé ~ny Idjflf1JJ -lX!IJilvall J)l!ImJ 

tlfltl$b(t:6 ~ ~O$(i'iťlien cf$tl~ ~ !,lid.). 
4) Ž~ ~i ~uvedenyd'i med l"1'Ii4e byt (ij~:k LIk~i ~ 
~ik4'l"~". 

V ... dnriI,., .. ~ .. 

Obr.č. 1. Závazek mlčenlivosti dobrovolníka 



Kodex dobrovolníka 

KOd&x dobrollOlnill:a 

P1'<:tgI'tWn DoIlIto\llOlmld v ~ .. ~lÍh'B ~. ~ po$I6(Ilm je 
~ ke Zlt1!pierII p&~ podmlf'll!ik paQerIIú ~m na ICJ!t:O\iých 
~~. 

~Ik vť!rIuje oo~ Mst svého VOInéOO éasu ve pro:spéch dn.iI'rS'ch. 

~\/IJÍnI: li oolJ'lCl!:rid: mCIle ~ ~ ~ ~ ěaII ~ ~y, 
mílb pr.o;'!!f ~Yit Itdu tItIi~t. kW6 ~(.ň'1 ~ jtpd'í pobyl, 

~H'~: 

CI ~ pfi pral1O'i'ánl ~11i ámo&ti zdravc4TII II P5~ &lily ~, 
~ ~ $tQji' v:d)' t'II p(W!/1"f!i mi~ 

CI do:Ii1.ovtt ~ prb na jednOtIvj<ih prálXlVliIJch 

D diXII:f:cIwt zMadu~V06I:í 

C ~ M pe~ ~1'IId'! MlkMli * ~t ~ ~~ 
a~nI os.oI.':II:lU na daném m/aitě 'i'jtonu ~Ndké !llt.l!1:iy a 
$koordi~~kO 

DobfovcInlk v WntJm pr:Ipd ~ ~ personě!. Nemé pi'lst\4> 
kúr zdni\lOlrífm ~ům ~ némIfI Pf.ŘVO podivM ~ otiIedni 
~Dj~$l~ 14 __ , ~'$ltky." ~ymmaterl6liCtm. 

~ik svým ~ ~~, to "*"Pi ~ ~ ~ .. to 
~ :dreYOlJtf ...... nenl v ~ "vyltfll'18tv.énim ~~ $lutby .... 
~ mnzenl. 

DebroYcInlk si je 1r'ěi:Iool, :te pool~ něIdef'ěho z. bc:id(J této .dIlI'Ioctj tOOH tT1 
dt'NolJam kjllho ~ z ~u. 

~.~: 

C bYl; ~ ~ fl ~ pr.o ~ pii 1'II,t by nejl6pe: MQ/'III ~a1fiiI M 
~J II z~ \19 ~ IiIterilllI .JI V nrl by naJatI dm dMtatal:né 
~enI 

CI na &peQáInl o;ylkoled 11 ~ na ml sto. na něm! bude IJÓ8(tit 

Cl 'ObaIeat ~ kd~i 8; ~y .JI ~y I'I1II lIcet'ltsldni asebU II IWI I«;IOI'diI'\M(lnl 
~ó 

[I požéfIat I<i::IOlCAN\Ia(s dOtiroY<lIflliW O' .z:r!'!Iroo IlIillts tlnoosl, pc«ud mu I"IIIbUde 
"Io«I~~~ 

:r...-_ .. ťll_jo_...,UJ:JolnA-_~_·,, ___ ČIl 

Obr. Č. 2. Kodex dobrovolníka 



Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách 

Dotaznlk pro dobrovolnrky na dětských klinikách 

t. ,..." nemoctdca II~OCIdIIanI.Icdt.OIdWII.~""": 

2. vtnowr ..... )Ii v mInuIoIU...,.,.. elinl1Olll, ... by bJllllIIInifen6 Nt 
• .... ditmi7 

~ . ~ pořiMe ,. ~:Uo eoo.. tIII!. III po «) ~ : 

3- Od koIIo .... ~ odlObrovGlnfeleh v ~I" 
od~.' 

I!IÍ 2' tPledIli!"'y 
!= : ~t~y. : ~tIIu 
: l rozN~MIo·~ lOIIfIvanlb::tflY!'lll!lt1l 

t. JI!!~3(!l1II v ellku B f ltII:eel'Ml.l 
2' jlnS'M ZdrQjú {4MId1e}: 

... Proe J ..... fOd!odh pro dI!:IíbRmInh*ou ~ ni dII __ ~nn 

Do-. VaŇhO dabrovoInIIIo ...... ni dlItaktm oddl .. ~ mhfcO. papI. 
: 

5. ilit,: 

e. Kolie hodn ftIlIIeItni lili d ....... ~ tlnnoKI v nIInOCnlcl? (pf'IbIII:M) 

7. IIIH .... J. dll". olObnl ......... ft8II'IOCftld? 
bl ~ ~nI (~íI:4Ik ~ ~iflm.) § ~ 15 JmIIIi/edrm . : Iio_~ I!!MoIio bll:;kětD 

tll "" (lNecll." 

Obr. Č. 3. Dotazník pro dobrovolníky na dětských klinikách (str. 1) 



8. .,... • ..., • ..,.....IIov6N." ~~ 
~flOO 
~inMI~j 

PoIwd tno, ~.'*" $t, jaM 10 l!yIIo? 

t. DocIIMb na dtlIk6odd1l1f1nl ..... tl", dvojfd. dII'IMft ~t 

OHm B If$ thqi(:l 
· .... dd)l'I)Y(IInlky 

10. ..... tIMod M .. CIIttI*n oddI ... plhtint~? 

11. H,..... .dIImI~ hty? 
g 1100 
Dne 
pcfwd ano. Jak': 

12- ... ~nD vidy vfoe*IvI .... ~ "'" einnold mina.? . 
~OCIfW ...... .......,dttI). 

§IIOO 
· :' .. ~ 

13. ~ .. (M)dure .. ~IItn" mIIl .... pftefnnod 
doddow.l? 

Cl 1100 

B~ pflle;2:l!oII!:n(! 
~~, jtl!.~fv ~dodr;kw"'ií' § 800 . ne 

!'lAdy ano. ~ 1111; 

14. .... Ianny~~, 
blil ~Into~ 
ll! ~Ipcrctw. 
; ~~d.W'k lru!f;lf. iIfIiIlt~,zdtl'Wllnr~,. ... ) 
""" ..... {UiItIIfI4II}: 

15. _ ........... udW'l § ~.AI~j(u .. l$d~~l'IIIm 
~r 
~í% &in*{t herl 

[I JNIk (wed'rel: 

16. ~I .. ftId~ .......... wntch_ vtiIch tlrttlOtlí fIkIIvni'l 

~ 1100 

· ~~,. 
17. Qcaucj,.,... ntmIIy pro 61Mot1. (fIftmI: 
i;i!, __ (_~ ____ M_1iiJi!iJ@"MjW:j!J_fj_dMJitjW,/Jiď&E!Ilkfii/Jil&4&"_&.!l®J' __ "''''"iW\W("~1%"% .. j~",, 
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Dotazník pro koordinátora programu "Dobrovolníci v nemocnici" 
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4- 0. ......... Qvadfti.,.. ~~drcIWoVoIJ!IIky? 

~~'IIiaktm~~ iIIw"'~~!!!h;!Iik~ 
~lnIlú ~""1'III",,~11lf1 ~l'Ii): 

s. ...,...._od~ ... vorU." .......... vfpltul"*-Ae..,.., ..... A' 
8:0 

I. 'IfIiId~.1 od novtch dGIXoWllnlAt pledlildllnl poI.,tIItIIII o ~ ·1IIw 
~7 

B "nt;! 
M 

1. .., ... V'IIIIOfgIItlIId dobrovolnic' ~ _1Id""'_. pnIIII~ 
IAfIltrlfmi~' 

8:0 
I. UzaWtIa.~ :pfMInné tInIOw(I (OIMfteYMctwlrco pouIIWIla): B ~.Ó~.IfíNlO" 

í ~.~~~ 
OKodex~l>:a 
O V)'p .... ~~, kati:;' 
o~~.:~ 

t. ~pro~poJII1Inn 

ti.ant;l M 
Pdwd an.o." o jlltkt ~6ni:t. ~ 

10. ~~~......, 

~~'IIk'!ljllll'",,~ ~Pf<ltílhlfl" 
~ ~"oddl"n4"'~Jf."'''doINovOInlcllýna U. 
C ....... : 

a) 1IIiMa1l61d1n1ty:; I 
.~ 

I 

12. ..... ~. YIaIIIlOlIIII." mll ml ctoIIrrOvoInlicL kWi trItrIIIltfIM o 
~~\f~nIcrI 

13-
.,.. .. III nuc::enI .,..... ....... doIIfow)I'" (ukofteIl pledtMM 
tpOIupr6cI.~ 

Ei\IIl"O,~~~' 

Obr.č. 8. Dotazník pro koordinátora programu "Dobrovolníci v nemocnici" (str. 2) 



14. ~. dIuhr tlMolll...,. u _dobftWoIftfcl~: 
.,~1U1IIty 

') ~4tw"*"'_hfty: 

I 
tl. POtv.cw. ~ bIr:q • .;;.....,; ... dClbrvvDlnII;y? 

8~ 
~,,-- -,,-~ ~"-~- ~~ "-<-<-

PokWMO.~~; I 
! 
t 

1& JM jIou ~ dIIMI od zdIINoInIc:Wha pIdOM1u7 

I 

17. ~dcIbrovo""""",~ 

8.:0 
p~ MO.141k _." 

1&. JM~.~~ 

1 •. ~ ... 1rI~fIIctvf"*' &drawIlnlckfcb ~ ...... Pleeti2I .. 
J' ....... lvtR'l 

8:: 
20. yhm...,..........,IDIVCIJI~y~ldch? 

...... .. f,IOdIov.teho I'IIÍlOnJ ~ ~ Ijf~ 11. 
~'t 

,'O" 

Obr.é. 9. Dotazník pro koordinátora programu "Dobrovolníci v nemocnici" (str. 3) 



Osvědčení o účasti na úvodním školení programu Dobrovolníci . . 
v nemOCnICI 

<> 

Obr. Č. 10. Osvědčení o účasti na úvodním školení 



VIII. Indiánské prázdniny ve FN Motol 2006 

Obr.č. 11. Rituál živlů 

Obr. Č. 12. Rituál živlů 



Obr. Č. 13. Rituál lidí 

Obr. č. 14. Rituál lidí 



Výtvarné práce dětí hospitalizovaných na Oční klinice ve FN 
v Motole 2006 

Obr.č. 15. Tereza 6 let 

Obr. č. 16. Petr 11 let 
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Obr. Č. 17. Isabela 6 let 

,. 

Obr. Č. 18. Martin 6 let 
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Obr. Č. 19. Jarka 9 let 

Obr. Č. 20. Veronika 10 let 



Obr.č. 21. Sabina 5 let 
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Obr.č. 22. Hanka 9 let 



Obr. Č. 23. Radek 6 let 

Obr. Č. 24. Anežka 7 let 



Obr. Č. 25. Lukáš 4 roky 

Obr.č. 26. Barbora 14 let 



Obr. č. 27. Natálie 4 roky 

Obr.č. 28. Tomáš 5 let 
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Obr.č. 29. Svatava 8 let 

Obr. č. 30. Ctibor 7 let 
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Obr.č. 31. Natálie 5 let 

Obr.č. 32. Stela 4 roky 



Obr.č. 33. Radek 9 let 

Ob v 34. Jana 15 let r.c. 



Obr.č. 35. Barunka 7 let 

Obr. č. 36. Barunka 8 let 



Obr. Č. 37. Dorota 10 let 

Obr. Č. 38. Alice 15 let 



Obr.č. 39. Miriam 7 let 

Obr. Č. 40. Andrea 14 let 



Obr.č. 41. Zlata 15 let 

Obr.č. 42. Olga 14 let 



Obr.é. 43. Amálie 10 let 

Obr. é. 44. Karolína 9 let 



Obr. č. 45. Pavla 16 let 

Obr. č. 46. Zuzana 10 let 



Obr. Č. 47. Klára 17 let 

Obr. Č. 48. Martina 16 let 



Obr. č. 49. Jakub 10 let 

Obr. č. 50. Michal 12 let 



Obr.č. 51. Tereza 9 let 

Obr. č. 52. Michaela 10 let 



Obr. č. 53. Hedvika 14 let 

Obr. č. 54. Lucie 16 let 



Obr.é. 55. Sára 16 let, Matouš 8 let 

Obr.é. 56. Naděžda 16 let, Darja 15 let 
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