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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je speciálně pedagogického zaměření. Tématem předkládané bakalářské 

práce je komunikace u zrakově postižených seniorů, zaměřená na analýzu forem 

komunikace ve vybraném zařízení. Celá práce je rozložena do čtyř kapitol, z nichž první tři 

se zaměřují na teoretickou oporu práce. Čtvrtá kapitola je empirické povahy. První kapitola 

práce se zabývá samotnou komunikací a popisuje její význam, dále se zabývá jejími fázemi 

a dělením na verbální a nonverbální, motivacemi i funkcemi a také narušenou komunikační 

schopností a v této souvislosti také alternativní a augmentativní komunikací. Druhá 

kapitola objasňuje proces stárnutí a stáří. Zabývá se jejich vymezením a dále etapami 

lidského života s důrazem právě na stáří. Nastiňuje charakteristické rysy a projevy i 

potřeby ve stáří, ale i způsoby vyrovnání se s ním a strategie jeho přijetí. Třetí kapitola je 

věnovaná popisu samotného zařízení poskytujícího péči o zrakově postižené seniory, které 

bylo vybráno pro tuto práci a tedy pro analýzu forem komunikace se zrakově postiženými 

seniory v něm.  Věnuje se popisu a historii zařízení, zásadám, cílům a poslání, ale také 

personálu i samotné komunikaci v rámci zařízení mezi personálem a klienty. Ve čtvrté 

kapitole se již práce zaobírá samotným výzkumem smíšeného typu, který proběhl za 

použití dotazníku, pozorování a je doplněn o případovou studii individuální komunikace 

s klientem zařízení. Cílem práce bylo analyzovat formy komunikace se zrakově 

postiženými seniory v konkrétním vybraném zařízení. Na výzkumné otázky byly zjištěny 

na základě výzkumu odpovědi a v závěru byla formulována doporučení pro praxi. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

The bachelor thesis focused on special pedagogy. The topic of this bachelor thesis is the 

communication of visually impaired seniors, focused on the analysis of forms of 

communication in the selected institution. The whole work is divided into four chapters, 

the first three focusing on theoretical support of work. The fourth chapter is of an empirical 

nature. The first chapter of the thesis deals with the communication itself and describes its 

importance. The second chapter explains the process of aging and old age. It deals with 

their definition and the stages of human life with an emphasis on old age. It outlines the 

characteristics and manifestations as well as needs in old age, but also the ways of dealing 

with it and the strategy of its adoption. The third chapter is devoted to the description of 

the institution providing care for the visually impaired seniors, which was chosen for this 

bachelor thesis and thus for the analysis of forms of communication with visually impaired 

seniors in it. It deals with the description and history of institution, principles, goals and 

mission, as well as staff, as well as communication within the institution between staff and 

clients. In the fourth chapter the thesis deals with the research of the mixed type itself, 

which was carried out using the questionnaire, observation and is supplemented by a case 

study of individual communication with the device client. The aim of the work was to 

analyze forms of communication with visually impaired seniors in a particular selected 

institution. Research questions were identified on the basis of a research response and 

recommendations for practice were formulated at the end. 
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Úvod 

Komunikace je v lidském světě, a nejen v lidském, všudypřítomná. Probíhá jak bez 

hlasitých projevů jen řečí těla, mimikou a dalšími neverbálními projevy, nebo písemně a 

slovně. Je to právě ona, která dokáže dát najevo soucit, utěšit, dát pocit důležitosti a vlastní 

hodnoty, že někdo naslouchá. Umí gradovat situace, nebo je utlumit, ale je také projevem 

emocí, nositelem myšlenek, ale i informací, které nás nejen rozvíjejí a posouvají dál 

v různých oblastech a vztazích, ale často je zcela zásadní. A někdy na správné komunikaci 

a jejím porozumění záleží i lidský život. Bez možnosti komunikace se může vytrácet pocit 

vlastní hodnoty a vést až k izolaci člověka. 

Problémy s komunikací jsou tak staré, jako je lidstvo samo. Přístup k lidem 

s poruchami komunikace se v průběhu let různě měnil. V dnešní době je preferovaný 

přístup u všech osob se speciálními potřebami, tedy i u osob s komunikační vadou, 

inkluzivní. Jde v něm tedy o vzájemné propojení, souznění a obohacení se všemi lidmi 

navzájem, bez ohledu zda mají speciální potřeby nebo ne.    

Komunikace v různé formě nás provází téměř prakticky po celý život, ve všech jeho 

životních etapách, ačkoliv na začátku života jsou to jen projevy, které na samotnou řeč 

připravují. V průběhu dětství se řeč rozvíjí a zdokonaluje ve všech jejích rovinách. Po celý 

život se učíme nově a lépe využívat a přesněji a cíleněji se vyjadřovat, tedy plně využívat 

její verbální i neverbální stránky.  

V životní etapě nazývané stáří je význam komunikace neméně důležitý, mnohdy ještě 

stoupá. Ke stáří se pojí kromě nasbíraných zkušeností a životní moudrosti, také mnohé 

zdravotní komplikace, nemoci a postižení různého druhu a stupně. Stáří provází také menší 

přizpůsobivost na změny a mnohdy také ztráta životního partnera. V situaci, kdy není 

možné, aby starý člověk zůstal sám ve své domácnosti, pokud se o něj nemůže, či nechce 

rodina postarat, nebo pokud tento senior chce sám být v zařízení, kde mu poskytnou 

komplexní péči, přistupuje ke všem výše uvedeným změnám ve stáří ještě i změna 

prostředí, sociálních vazeb a vztahů a pokud nebude fungující komunikace, může se 

dostavit i pocit vykořenění a izolace, vlastní méněcennosti, které vyústí ve zhoršený 

psychický a fyzický stav jedince. Hledání a využívání forem a cest k efektivní komunikaci 

je tedy důležité obecně, ale v nedomáckém kolektivním prostředí se střídajícím se 

pečujícím personálem se tato důležitost ještě zvyšuje. 
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 Téma bakalářské práce bylo zvoleno nejen na základě osobní zkušenosti s fatálními 

důsledky špatné komunikace týkající se rodinného příslušníka, ale především vzhledem k 

významu komunikace u seniorů se speciálními potřebami. Hlavní cíl práce je analýza 

forem komunikace se zrakově postiženými seniory v konkrétním vybraném zařízení, které 

poskytuje komplexní péči o seniory se speciálními potřebami. Bakalářská práce je 

rozdělena do čtyř částí, z nichž první tři jsou teoretickým vstupem do oblastí komunikace a 

stárnutí a stáří, dále pak charakteristikou vybraného zařízení poskytujícího komplexní péči 

o zrakově postižené seniory. Čtvrtá část je zaměřena prakticky, jde o empirickou část 

práce. V rámci výzkumného šetření bylo využito dotazníků, jedné případové studie a 

pozorování. Práce je uzavřena závěrem, který obsahuje odpovědi na výzkumné otázky a 

doporučení pro praxi.   
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1. Komunikace a její význam 

Bez komunikace si svět kolem sebe nedokážeme představit. Slouží k dorozumívání se 

mezi lidmi a ke sdělení různého obsahu, nejen základních potřeb a pocitů. Lidé se učí 

komunikovat mezi sebou od dětství, a to díky kontaktu s nejbližším a následně s širším 

sociálním prostředím, které jej obklopuje. Klenková (2006, s. 9) tento fenomén výstižně 

definuje tak, že „komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností“. 

Klenková (2006) dále uvádí, že komunikace provází člověka celým jeho životem 

během životních etap, které prožívá, až do stáří. Díky fyziologickým změnám během 

stárnutí, nemocem, úrazům a dalším aspektům však může být komunikace narušena a proto 

je třeba hledat jiné alternativní či augmentativní formy komunikace podle individuální 

potřeby daného jedince. 

Komunikace plní také určité funkce a lidé jsou k ní motivováni. Funkce Vybíral (2019) 

vymezuje následovně: Mezi nejdůležitější řadí funkci informativní, tedy sdělení něčeho, 

dále funkci s hlavním posláním někoho instruovat, či naučit. Následuje přesvědčovací 

funkce se snahou ovlivnit okolí a další je funkce se snahou a cílem něco vyřešit a dospět ke 

konsenzu, tedy funkce vyjednávací. Jako poslední z hlavních funkcí uvádí funkci zábavní. 

Doplňuje tyto hlavní funkce komunikace ještě o další dvě důležité funkce, tedy o kontaktní 

(pro pocit blízkosti a vlastního významu pro ostatní) a dále o sebe-prezentační funkci (s 

cílem předvést se, nějak zapůsobit, udělat nějaký dojem). Motivace ke komunikaci jsou 

různé. Podle Vybírala (2019) k hlavním motivacím patří motivace s cílem předání obsahu 

druhému, nebo motivace, ve kterých zjišťujeme informace, či postoje, emoce apod., dále 

jsou to motivace s hlavním posláním kontaktu a navázáním, či pokračováním ve vztahu. 

Další jsou motivace sebepotvrzovací (sebepotvrzení vlastní hodnoty tím, že má osoba pro 

ostatní cenu, aby s ní hovořili). Dále jsou uváděny motivace adaptační, kterými se lidé 

okolí přizpůsobují, popř. záměrně pro své odlišení nepřizpůsobují (a to jak verbálně, tak i 

neverbálně). Mezi motivace jsou zařazeny i přesilové motivace se snahou upoutání 

pozornosti a zjednáním úcty a obdivu, dále motivace požitkářské s cílem rozptýlení a 

odpočinku. Motivace existenciální je základní motivací a nese v sobě všechny předchozí 

uvedené, neboť jde o základní motivaci uspokojující významný smysl a potřebu lidí (ať již 

komunikujeme s okolím, se sebou samým, nebo s Bohem), tedy posouvá smysl prožitého a 

myšleného u lidstva dál.         
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Vybíral (2019) nahlíží na komunikaci v širokém pojetí, tedy i to, že se jedinec podílí na 

komunikaci svou přítomností, považuje za komunikaci, protože již svou přítomností 

ovlivňujeme, jaké informace protékají a jaké mají obsah. K tomuto názoru se připojují i 

jiní autoři.   

Klenková (2006, s. 25) vymezuje pojem komunikace následujícím způsobem „Člověk 

je tvor společenský, je schopen s ostatními lidmi komunikovat. Různé formy dorozumívání 

a sdělování potřebuje každá lidská bytost; člověka spojujeme se sociální komunikací. 

Termín “komunikace“ je používán v mnoha různých vědních disciplínách - pedagogice, 

psychologii, lingvistice, sociologii, antropologii, kybernetice, dopravě a dalších oborech.“ 

A dále pokračuje „Komunikace (z lat. communicatio, které lze chápat ve významu 

spojování, sdělování, ale také přenos, společenství, participace) znamená obecně lidskou 

schopnost užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování, pěstování mezilidských 

vztahů.“  Autorka v širším pojetí vnímá v souladu s Vybíralem komunikaci nejen jako 

přenos informací, ale i vzájemné ovlivňování těch, co jsou do procesu komunikace 

zapojeni. 

 

1.1 Fáze komunikace 

Pokud vnímáme komunikaci v základní rovině, pak Klenková (2006) uvádí čtyři 

základní prvky, které se na procesu komunikace podílí: osoba, která je zdrojem sdělované 

informace, tedy komunikátor, dále osoba přijímající informaci, tedy komunikant, dalším 

prvkem je vlastní obsah sdělení, tedy komuniké a nakonec posledním prvkem komunikace 

je způsob výměny informace, určitý komunikační kód, tedy komunikační kanál. Vždy je 

velmi důležité, aby komunikační kanál, tedy způsob výměny obsahu mezi příjemcem a 

udělovatelem, byl akceptován oběma stranami.  

Výše uvedené se odráží ve fázích komunikace, jak uvádí Kohoutek (1998), jichž je 

šest: První, která je na počátku, je ideová geneze, zde jde o vznik myšlenky u 

komunikátora. Následuje druhá fáze, tedy zakódování, kdy probíhá uložení myšlenky do 

symbolů a znaků, či pohybů. Třetí fází je přenos, který je vlastní cestou od zdroje 

myšlenky k příjemci a za ní následuje příjem, což je moment, kdy dorazily symboly, znaky 

apod. k příjemci. Aby byl obsah vyslaný komunikátorem příjemci pochopen, následuje 

pátá fáze, tedy dekódování, což je interpretace došlé myšlenky vyjádřené ve znacích a 
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symbolech příjemcem. Poslední fází je samotná akce, která je vyjádřena chováním 

příjemce na základě přijaté zprávy - myšlenky, znaků a symbolů. 

 

1.2 Komunikace verbální a neverbální 

Komunikaci můžeme rozdělovat také podle využívání řeči a jazyka na verbální a 

neverbální. Obě komunikace jak nonverbální, tak verbální jsou však komunikace sociální, 

jak uvádí Kohoutek (1998), protože umožňují a také i při nich probíhá přejímání a 

sdělování významů a to vše při sociálních vztazích a při sociálním chování. 

Kromě komunikace slovní, tedy verbální, kam zařazujeme jak ústní tak i písemnou 

formou řeči, se vedle ní využívá, ať už vědomě, či nevědomě, komunikace neverbální (tedy 

mimoslovní).  Jak Klenková (2006) zmiňuje, je tato nonverbální komunikace závislá na 

etnickém, kulturním, společenském a dalších kontextech. Tento způsob dorozumívání je 

velmi starý (gesta, pohyby hlavy, pohyby a postoje těla, pohledy očí, tón hlasu atd.) a 

velmi důležitý je i dnes. Patří sem, ale také další neverbální aspekty řeči jako i např. líčení, 

úprava vzhledu, oblékání atd.. Pokud nejsou verbální a nonverbální projevy spolu ve 

vzájemném souladu, pak pravděpodobně dojde k přiklonění se k důvěryhodnosti 

nonverbálního projevu.  

V nonverbální komunikaci Klenková (2006) ještě rozlišuje dvě skupiny fenoménů. 

První jsou vokální fenomény,  kam patří způsob, jak mluvíme, kvalita hlasu apod., druhou 

skupinou jsou pak nonvokální fenomény – sem patří gestika, zrakový kontakt, držení těla 

atd.. 

Jak je uvedeno výše, komunikace nonverbální v určitých symbolech a znacích byla 

komunikací primární, ale svou častou podmíněností kulturou atd. je mnohdy srozumitelná 

jen osobám ze stejného prostředí. Následně se vyvinula verbální komunikace, pomocí níž 

bylo možno vyjádřit nejen jednoduché základní informace, ale umožnila komunikovat o 

emocích a informacích, které by bylo nonverbálně jen stěží možno vyjádřit. V současnosti 

se ale komunikace neverbální používá spíše jako doplněk k hlavní komunikaci verbální, na 

kterou jsme všichni zvyklí především. Verbální komunikace tedy vždy probíhá spolu 

s neverbální, naproti tomu neverbální komunikace může probíhat i samostatně a verbální 

komunikaci tedy v těchto případech zastupuje. 
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1.3 Narušená komunikační schopnost 

Vzhledem k tomu, že komunikace u zrakově postižených seniorů je tématem této 

bakalářské práce, je důležité i specifikovat narušenou komunikační schopnost, protože i 

s ní se v některých případech u této cílové skupiny, nejčastěji v podobě symptomatických 

poruch řeči, setkáváme.  

O narušené komunikační schopnosti mluvíme tehdy, když nejméně jedna rovina, 

nebo i více, nebo všechny nepůsobí v souladu s komunikačním záměrem, jak uvádí 

Klenková, Bočková, Bytešníková (2012). Narušení může být buďto dominantním 

projevem, nebo narušená komunikační schopnost může být symptomem jiné poruchy. 

Záleží také na tom, zda je příčina v poškození orgánu nebo funkce. Na základě příčiny se 

dělí narušená komunikační schopnost tedy na orgánovou, nebo funkční. Toto narušení 

může být buď uvědomované konkrétní osobou, nebo neuvědomované. Narušení 

komunikační schopnosti také může nabývat různého rozsahu.  

Neubauer a kol. (2007) zdůrazňuje, že správné užití signálů, symbolů a znaků, ze 

kterých se skládá každý komunikační kód je podmíněno kognitivními procesy a to hlavně 

v oblasti pozornosti a paměti, a pochopitelně intelektem každého jedince. Dalším 

důležitým faktorem, na který musí být brán zřetel, je také schopnost učení. Neubauer, 

Skákalová a kol. (2015) uvádí, že při terapii a hledání vhodné formy komunikace je třeba 

využít takových postupů, aby byly kromě řečového rozvoje rozvíjeny právě i kognitivní 

funkce.  

Při poruše komunikační schopnosti je tedy velice důležité klást důraz na zjištění 

příčiny a důsledků a rozsahu. Je podstatné zaměřit se i na to, zda jsou narušeny a v jaké 

míře, kognitivní schopnosti jedince (bývá to časté při poškození mozku, jako důsledku 

např. CMP, degenerativních onemocněních, úrazech, tumoru atd.). Porucha komunikace je 

tedy v této situaci symptomem a důsledkem jsou např. i poruchy pozornosti, paměti a další. 

Právě výše uvedená příčina nebývá zejména v pokročilém věku ojedinělá.  

 

1.4 Komunikace alternativní a augmentativní 

Důležitost kvalitní komunikace u osob se speciálními potřebami se ještě zvyšuje, jak 

popisuje a rozebírá Ludíková a Kozáková (2012). Komunikace ovlivňuje kvalitu života 



13 
 

jedince. U osob, u kterých je příjem informací např. zrakem omezen, nebo úplně 

eliminován, nutnost získávání a ověřování informací jiným kanálem, tedy formou 

komunikace, ještě více nebývá na důležitosti.    

Alternativní a augmentativní komunikace nastupuje v momentě, kdy je třeba doplnit, 

nebo nahradit řeč a to ať již na přechodnou dobu, nebo trvale. Alternativní komunikace 

znamená úplné nahrazení řeči mluvené, zatímco augmentativní komunikace znamená 

doplnění, či podpora jiným komunikačním prostředkem existující nedostatečné 

komunikace ve formě mluvené řeči. Komunikace alternativní však může být značně 

omezená ve své bohatosti, pokud nejde o plnohodnotně zvládnutou formu jiného 

komunikačního prostředku, což u osob seniorních, kteří často přišli o zrak úplně nebo 

částečně v pozdním věku a mnohdy se přidružily i další omezení (demence, ztráta či 

poškození sluchu atd.), právě mnohdy nastává. Je ale zcela zásadní u těchto osob nalezení 

nějaké formy a podoby alternativní komunikace. Šarounová (2014) pojímá komunikaci 

v širším slova smyslu a právě alternativní a augmentativní komunikace hledá a přináší jiné 

a další formy a způsoby, které podporují omezenou schopnost dorozumění mluvenou či 

psanou řečí.   

Ludíková a Kozáková (2012) u alternativní a augmentativní komunikace shledávají 

řadu výhod, ale upozorňují i na obecné nevýhody. Mezi nesporné výhody alternativní a 

augmentativní komunikace patří především fakt, že tyto komunikace jsou prostředkem 

k porozumění s ostatními lidmi a dorozuměním s okolím. Dalšími výhodami jsou 

aktivizace aktéra, zvýšení zapojení aktéra do procesu rehabilitace. Nelze zapomenout ani 

na to, že jde o důležitý prostředek pro rozvoj kognitivních jazykových dovedností. Využití 

alternativní a augmentativní komunikace je velmi důležité pro samostatné rozhodování a 

sdělení také rozhodnutí dotyčného okolí. Dále v neposlední řadě rozšiřuje možnosti využití 

volnočasových aktivit (u mladších věkových skupin i pracovních a studijních možností) a 

umožňuje aktérovi být platným členem komunikace. Mezi obecné nevýhody alternativní a 

augmentativní komunikace může být považovaná menší využitelnost, než je tomu u běžné 

mluvené řeči, dále nápadnost (aktér vzbuzuje pozornost veřejnosti, což mu nemusí být 

příjemné). Tyto náhradní formy komunikace také omezují, oddělují aktéra od ostatních 

obyvatel, kteří neovládají aktérem užívané systémy (významnější je tento fakt samozřejmě 

u alternativní komunikace). 
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Výhody však výrazně převažují nad nevýhodami. A u cílové skupiny této bakalářské 

práce, tedy u seniorů se specifickými potřebami, žijících v Domově Palata (zrakové vady 

mnohdy kombinované s jinými vadami) je však augmentativní, u někoho i alternativní 

forma komunikace velmi důležitá. Stejně tak, jako snaha o rozvoj komunikace běžné 

mluvené řeči. Jde ale o velmi individuální záležitost v závislosti na konkrétních speciálních 

potřebách i osobnostních danostech každého jednotlivce.  

Někdy nastává obava, jak uvádí Šarounová (2014), že při používání alternativních, či 

augmentativních forem komunikace se může zpomalit, nebo dokonce zastavit vývoj řeči. 

Tuto obavu však vyvracejí dosavadní zkušenosti z praxe a také výsledky různých 

výzkumů, které dokazují naopak pozitivní vliv využití těchto forem komunikace na rozvoj 

řeči. Je doporučováno dle individuálních potřeb propojovat právě alternativní a 

augmentativní komunikaci s budováním a rozvojem mluvené řeči.  

Velký rozdíl může také nastat mezi složkou komunikace receptivní (porozumění) a 

expresivní (vyjádření se). Při nácviku alternativní a augmentativní komunikace je podle 

autorek Ludíkové a Kozákové (2012) třeba se soustředit jak na obsah, tak formu sdělení. 

Nejdůležitější je ale vždy aktér komunikace (v tomto případě klient zařízení). Pro většinu 

osob se specifickými potřebami je však společné, aby mohly vyjádřit, co potřebují a také 

aby porozuměly tomu, co jim potřebuje sdělit personál (a ideálně také ostatní klienti, 

příbuzní a další osoby). Jako nejdůležitější jsou základní parametry, ke kterým směřuje 

prvotní zvládnutí komunikace: tedy vše vztahující se k vyjádření a pochopení komunikace 

ohledně základních potřeb – jídla, pití, hygieny, spánku, únavy, zdravotního stavu, či 

bolesti a podávání léků. K výše uvedenému se váže upoutání pozornosti a souhlas, či 

nesouhlas, nebo projev chci, nebo nechci. Dále pak informace ohledně aktivit, sdělení 

začátku, konce a opět projev souhlasu, či nesouhlasu s činností, nabízeným předmětem 

apod. Dále je důležité vyjádření citů a pocitů, získávání informací – co, kdo, kam, kdy 

apod., podání informace ohledně minulosti a budoucnosti. A další, podle individuálních 

možností a potřeb.     

U Alternativní komunikace můžeme vyžívat při komunikaci pomůcky, či pomoc jiné 

osoby, nebo nikoliv. Komunikační systémy Ludíková a Kozáková (2012) dělí na ty, které 

nevyžadují pomůcky a na ty, které je naopak vyžadují. Mezi komunikační systémy 

vyžadující pomůcky pak zařazují orální řeč, kdy má každá hláska, nebo skupina hlásek 
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vlastní přiřazený komunikační význam. Dalším komunikačním systémem, kde se 

neuplatňují pomůcky je tzv. znak do řeči, mluvíme tedy o znakování, které je doplňkem, či 

podporou řeči, jež je těžce srozumitelná. Jako další z obdobných systémů lze uvést 

Lormovu abecedu, nebo prstovou abecedu, či Makaton, dále pak znakový jazyk a také 

další prostředky využívané k neverbální komunikaci např. mimika, gestika apod.. Ke 

komunikačním systémům vyžadujícím pomůcky pak řadíme do skupiny tzv. netechnických 

pomůcek různá schémata symbolů (např. obrázky, fotografie apod.), komunikační tabulky, 

písmena abecedy, světelná ukazovátka, taktilní komunikační desky, ale sem patří např. 

mimo jiné i usnadňovaná (facilitovaná) komunikace. Do další skupiny jsou řazeny 

pomůcky technického charakteru, tedy pomůcky jako počítače pro přepis mluvené podoby 

řeči do psané, speciální softwary a hardwary, elektronické komunikátory a další.   

Jde tedy o to najít podle individuálních specifických potřeba a možností ten správný 

komunikační systém, ačkoliv to není vždy jednoduché. 
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2 Člověk v období stárnutí a stáří 

 

2.1 Etapy lidského života 

V odborné literatuře je mnohokrát rozdělen lidský život do etap, jak rozvádí dále 

Křivohlavý (2011). Zabývá se jimi více vědních oborů a mimo jiné i vývojová 

psychologie. Jiný přístup k člověku v různých etapách života má pedagogika, medicína a 

další vědní obory a disciplíny. To, v jaké životní etapě se člověk nachází, je většinou 

závislé na chronologickém věku (pokud není chronologický věk v souladu s vývojem 

daného jedince, pak i na jeho duševním a dalším vývoji). K jednotlivým životním etapám 

se pojí také zásadní a přelomové činnosti a situace (např. vstup do školky, školy apod.). 

Rozdělení věkových etap i jejich název se mírně v odborných pramenech různí. 

Např. Křivohlavý (2011) rozděluje věkové etapy na mládí, které je od narození až do třiceti 

let, následuje střední věk začínající po třicátém roce života a trvající až do šedesáti pěti let 

a střídá ho život v době důchodu, na který v osmdesáti pěti letech navazuje poslední 

období nazvané příprava na odchod a končící smrtí jedince. Také Neubauer, Skákalová a 

kol. (2015) vymezují hranici stáří šedesáti pěti lety. Poslední etapu života např. Švancara 

(1983) nazývá stáří – „Senium“, tato etapa začíná opět šedesátým pátým rokem.  

Ale opravdu každá životní etapa má také svůj smysl, v první a druhé etapě probíhá 

příprava na dospělost a následné zakládání rodiny, zajištění a výchova dětí a jejich vedení 

a podpora do dospělosti. Ve třetí a čtvrté etapě člověk zraje v životním nadhledu a moudru 

a následně dozraje. Jak již bylo výše uvedeno, dělení etap života neodpovídá úplně 

kalendářnímu věku člověka, ale záleží na jeho fyzickém a duševním zdraví. Někdy je 

v této souvislosti tedy užívaný i výraz psychologický věk, který se nemusí rovnat věku 

chronologickému.  

Bakalářská práce se zabývá obdobím v době důchodu a přípravy na odchod, dle 

rozdělení Křivohlavého (2011). Proto se mladším věkem nebude práce více zabývat a bude 

zaměřena jen na toto pozdější období. 
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2.2 Charakteristické jevy a rysy stáří a stárnutí 

Dříve se mělo za to, že období senia, neboli stáří, nese jen negativní projevy a že 

není už více možno v tomto věku zvyšovat svou kapacitu a učit se. Dnes je již prokázán 

opak, omezení učení se a zvyšování své kapacity nastává pouze ve vypjatých situacích a 

v dlouhotrvajících obdobích, která vyžadují maximální výkon. Tento handicap je ale v této 

věkové etapě nahrazován tzv. programatickými zkušenostmi, jak uvádí Křivohlavý (2011). 

Člověk je tedy na základě předešlých zkušeností, zobecnění a uplatnění vyvozených 

principů v jiné situaci částečně schopen kompenzovat výše uvedený handicap. V současné 

době také již panuje názor, že důležitá vlastnost lidského mozku je plasticita, to znamená, 

že jej můžeme trénovat. A také, že v závislosti na tělesné a duševní kondici jedince, ale 

také na tréninku jak fyzickém, tak psychickém v mládí, která v plasticitě mozku vytvořila 

rezervu, a také aktivitě jedince, je mozek schopen vytvářet nové spoje a nervové buňky. 

Obdobný názor zastává také Neubauer, Skálová a kol. (2015), tedy že mozek lze trénovat a 

také, že nervové buňky v mozku vznikají (v různé intenzitě) po celý život. Existuje přímá 

úměra, že čím je více mozek namáhaný, tím více nových neuronů vzniká. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá jednak důležitost fyzického a psychického tréninku v průběhu 

celého života, tak i důležitost různých a to i volnočasových aktivit (ke kterým je mimo jiné 

velmi často důležitá opět komunikace), pro zvyšování duševních aktivit.  

Dalším specifikem stáří je zúžení oblasti zájmů. Na rozdíl od mladého jedince, který 

se zvládá věnovat širokému spektru zájmů a jako houba nasává různorodé informace ve 

velkém množství a zároveň provozuje různé aktivity, pak ve stáří se spektrum zužuje, nebo 

můžeme říci, že se zaměřuje na jednu, či jen málo činností a aktivit. Stáří by měla provázet 

myšlenka dokončit započaté dílo, udělat něco, co jsme měli a chtěli udělat, jak pro sebe, 

nebo i pro ostatní, shrnuje Křivohlavý (2011). Život přirovná dále k řece, která z pramínku 

přes kameny, meandry, vodopády i tichá zákoutí míří do široké a poklidné delty. Tento 

pohled je blízký kulturám, kde stáří je chápáno jako moudré, ke kterému bychom měli mít 

úctu a vážit si ho pro jeho zkušenosti a přínos, nicméně se dost často setkáváme mnohde 

dnes ještě s „kultem mládí“. 
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2.3 Změny a potřeby ve stáří 

Pokud bychom se na stáří podívali z pohledu potřeb, pak Křivohlavý (2011) přichází 

s myšlenkou, že známá Maslowova pyramida potřeb se ve stáří mění, ačkoliv základní 

patra jsou stejná. Základnu pyramidy tvoří základní fyziologické a biologické potřeby, 

další vrstvou je bezpečí, na vyšší příčce pak leží láska a blízký kontakt a ještě výše pak 

projevy lásky od druhých a kladné sebehodnocení, ještě výše je kladena seberealizace a 

sebepojímání. Na špičce pyramidy v souvislosti s více či méně blížícím se odchodem pak 

leží spirituální potřeby. 

Stáří a stárnutí je definováno v různých zdrojích různě. Často se však definice 

shodují na podobném základu, jaký je obsažen v charakteristice této etapy života od 

Neubauera, Skákalové a kol (2015), kteří vnímají stárnutí jako proces, který je zcela 

přirozený a přináší s sebou jak větší dispozice k chorobám, tak s sebou nese nižší vitalitu. 

Langmeier, Krejčířová (2016) pak stáří popisují jako životní fázi, ve které probíhají změny 

jak ve struktuře, tak ve funkci celého organismu, a tyto změny pak navozují a jsou příčinou 

jak větší zranitelnosti, tak i klesajících schopností a výkonu jednotlivce, které se pak 

zvětšují tím více, čím blíže je člověk k závěru života a směřuje ke smrti. Dále uvádí, že 

v této vývojové etapě dochází k biologickým změnám a projevům jako je snížení odolnosti 

a také k vyšší náchylnosti k infekcím, ztížení hojení ran a ke zvýšenému sklonu 

k nádorovým onemocněním. Svalstvo se stává méně pružným a dochází k projevům 

opotřebování celkového organismu. Na stárnutí se projevuje ale pochopitelně ne jen 

genetický základ, ale i nemoci prodělané v dětství a průběhu života, různé zátěže, 

životospráva, kouření, konzumace alkoholu a drog, sportování a pochopitelně i celkový 

přístup k životu. Pohled na stáří samotné i na to, kdo je vlastně starý, jak bylo již uvedeno 

dříve, je velmi individuální (závisí na celkové kondici i přístupu k životu každého jedince), 

zároveň v určitých oblastech může výkon jedince klesat, ale v jiné se může ještě výkon 

lepšit, nebo být vyrovnaný. Dále pak nemůže být opomenut, při posuzování toho, kdo je 

považován za starého, vliv kulturně historického kontextu, kdy např. v 18. století byl za 

starého označován člověk přes čtyřicet let, v následném devatenáctém století člověk přes 

padesát a nyní se hranice stáří obecně vnímá od šedesáti pěti let výš. Nicméně je možné, že 

se i toto rozdělení bude posouvat vzhledem ke kvalitě života, osvětě a úspěchům medicíny.  
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Podle Langmeiera, Krejčířové (2016) kromě změn u stárnutí v oblasti biologické / 

fyziologické dochází ke změnám v kognitivních procesech, tedy zhoršuje se smyslové 

vnímání (zrak a sluch), toto s sebou nese mimo jiné také zhoršení komunikace, zvýšení 

úrazovosti a další. Například výskyt sluchové vady se podle Neubauera a Skákalové a kol. 

(2015) vyskytuje zhruba v 83% ve věku nad sedmdesát let. Zhoršení sluchu, nebo zraku je 

zátěží pro jednotlivce v závislosti na závažnosti vady, samotném vnímání omezení 

jedincem i na podmínkách, ve kterých žije a okolí, které ho obklopuje. Bakalářská práce je 

změřena na komunikaci u zrakově postižených seniorů v zařízení, kde jsou poskytovány 

komplexní služby osobám se zrakovým postižením, které mají sníženou soběstačnost, a to 

již v základních životních úkonech, jako je např. péče o domácnost, o svou osobu, orientaci 

v prostoru a buď nechtějí, nebo ani nemohou žít samostatně ve svých domácnostech 

(viz Příloha 1). Nejčastěji jde o seniory s později vzniklou vadou zraku, nebo u těchto osob 

dochází k postupnému zhoršování zraku, někdy vedoucí až téměř, nebo fakticky, ke ztrátě 

zraku. Vždy se ale jedná o náročnou situaci, která je zejména pro seniora, u něhož se ve 

vyšším věku projevují i další zdravotní problémy i jiné změny související s touto věkovou 

etapou a se změnou prostředí, velkou zátěží. Jak uvádí Hamadová, Květoňová, Nováková 

(2007), jsou zrakově postižení omezeni v komunikaci nedostatkem vizuální podpory a 

kontaktu, nemohou vnímat nonverbální projevy a tím může dojít ke špatnému vyhodnocení 

a pochopení dané situace, mají ztíženou orientaci v prostoru, vyhodnocení konkrétní 

situace, kde jsou primární vizuální podměty, např. při vstupu do místnosti, zapojení se do 

rozhovoru, navazování kontaktu a obecně se vyskytuje větší závislost na ostatních lidech. 

Kvalita komunikace u zrakově postižených osob je velmi zásadní a výrazně ovlivňuje mj. 

psychický stav a spokojenost. U seniorních osob žijících mimo rodinné a přirozené vazby 

v nedomáckém prostředí ještě její význam roste.   

  Dále dochází dle Langmeiera, Krejčířové (2016) ke zhoršení krátkodobé paměti. 

Dalším průvodním jevem je snížení schopnosti učení se novým věcem a výkonu pod 

stresem, či přecházení u jednoho způsobu myšlení na druhý (tzv. fluidní inteligence) atd., 

naopak krystalická inteligence (kombinace zkušeností a vrozených vloh) stoupá od 

dospělosti až do stáří. Obecně dochází ale k poklesu tvořivosti (až na výjimečné případy 

umělců).  I podle Grusse (2009) je proces, jak u jedinců dochází k snižování inteligence 

vlivem stárnutí a stáří nejednotný, a schopnosti se mění velmi individuálně. Což platí i pro 

snižování např. rychlost vnímání a myšlení. Ale konstatuje stejně, jak již bylo zmíněno, že 



20 
 

také udržování úrovně schopností založených na předchozích zkušenostech a vědomostech 

může být stabilní, nebo se věkem zvyšovat s ohledem na individuální danosti, celoživotní 

fyzickou a psychickou aktivitu, kondici a dalších podmínkách a determinantách.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že velmi záleží na mnoha faktorech u každého 

jedince, kdy se projevy stáří u jednotlivce dostaví, nicméně ve vysokém stáří jsou nižší 

výkonnost a pokles schopností i sil očekávané.  

Ke změnám dochází i na poli emočním – dochází ke snížení intenzity emocí, což 

vede i k emoční větší stabilitě (někdy ale může přerůst až k nezájmu o okolí), vše je ale 

opět velmi individuální. Co se komunikace týká, právě u starých lidí vyvstává často 

problém s izolací, která nastává právě ve chvílích, kdy jsou tyto osoby opravdu osamělé 

(např. při ovdovění, když zbytek rodiny buď nemají, nebo je daleko, nebo o ně nejeví 

zájem a ostatní vazby jsou ochablé nebo přerušené). Jiným problémem, ale s podobnými 

důsledky je podle Langmeiera a Krejčířové (2016) dezolace, tedy subjektivní pocit 

osamění, který se často může objevovat např. u osob žijících v domovech seniorů a dalších 

obdobných zařízeních. Tedy osoby, které ačkoliv žijí mezi dalšími osobami, se kterými se 

neustále stýkají, mohou trpět pocitem opuštěnosti, osamocení a ztrátou důležitých citových 

vazeb, tedy citovým strádáním a deprivací. K dezolaci samozřejmě mimo jiné přispívá i 

omezená, či problematická komunikace v případě osob žijících v nedomáckém prostředí 

(jako jsou domovy pro seniory, či další hromadná zařízení) a navíc mající speciální potřeby 

(jako je např. zrakové postižení, či další postižení a jiné zdravotní komplikace).  

 

2.4 Způsoby vyrovnávání se se stářím 

Osobnost starého člověka je utvářena nejen vším již výše uvedeným, ale také 

způsobem, jakým se se samotným stářím a změnami, které přináší, vyrovnává. 

Podle Vágnerové (2007) souvisí kvalita života ve stáří nejen s udržením vlastního 

akceptovatelného životního stylu (jako je určitá míra samostatnosti a soběstačnosti, 

přijatelný osobní význam a sebeúcta a dále existence sociálních kontaktů a vztahů), ale 

právě se subjektivně prožívaným pocitem pohody, s vyrovnáním se a přijetím stáří s jeho 

průvodními jevy.   
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Langmeier, Krejčířová (2016) rozlišují pět základních strategií vyrovnání se se 

stářím. První z nich, a pro jedince i pro jeho okolí nejlepší, je konstruktivní strategie, pro 

níž je charakteristický aktivní způsob života s dobrými citovými vazbami. Strategie, při níž 

převažuje pasivita a závislost na druhých je strategie závislosti. Jiná je strategie obranná, 

pro níž je charakteristické přesunutí zájmu na vlastní obtíže, případně na vlastní konec a 

projevuje se také přílišnou sebekontrolu až pedantičností v jednání. Čtvrtou je strategie 

hostilis, pro kterou je charakteristické stálé stěžování si, kverulantství, svádění viny za 

všechny nezdary na ostatní, nebo na okolnosti apod.. Poslední strategií je strategie 

sebenenávisti, pro niž je charakteristické obrácení nenávisti vůči sobě, celý život je vnímán 

jako nezdar a samotná smrt pak jako vysvobození. 

Klasifikací způsobů a strategií vyrovnání se se stářím je samozřejmě více, ale ať se 

podíváme na kteroukoliv, vždy je třeba mít na paměti, že i způsob vyrovnávání se se stářím 

je jen rámcový a nejde jen jednoduše člověka a jeho chování zařadit do několika kategorií, 

protože tak, jako každá osobnost a každý životní příběh je jedinečný, tak i způsob přijímání 

stárnutí a vyrovnávání se se stářím samotným je jedinečné a individuální.  

Staří lidé se musí přizpůsobovat nejen změnám ve svém organismu, změnám ve 

svých výkonech, ale i změnám v prostředí. Opět se zde vracíme k tomu, jak velmi zásadní 

roli zastává ve vztahu ke starým lidem komunikace a její kvalita, protože může, mimo jiné, 

pomoci v udržení, či menšímu poklesu výkonnosti v různých rovinách, v důsledku 

podpory, zapojení do aktivit, povzbuzení apod., ale také ovlivnit vnímání stárnutí, zlepšit 

kvalitu vztahů pod.. Toto vše jde ruku v ruce i s myšlenkou současných teorií o úspěšném 

stárnutí, kdy základem je udržení dostatečné aktivity i u starých lidí, kdy nečinnost je 

považována za patogenní a propisuje se do oblasti fyzické, psychické i sociální. 

Komunikace tvoří podporu u mnoha aktivit a udržuje sociální vazby s okolím. Její význam 

je obrovský a ještě vzrůstá při přechodu z domácího prostředí, nebo již při samotném 

pobytu mimo domácí prostředí. 
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3 Vybrané zařízení pro seniory zajišťující komplexní péči zrakově 

postiženým 

Zrakově postiženými se zabývá mnoho zařízení, pro bakalářskou práci bylo vybráno 

zařízení, které poskytuje komplexní péči. 

 

3.1 Domov Palata – popis, historie a poslání  

Zařízení, které bylo vybráno pro bakalářskou práci a ve kterém je provedena analýza 

forem komunikace, je zařízení pro seniory se speciálními potřebami: Domov pro zrakově 

postižené – Palata (dále jen Domov Palata). Zařízení poskytuje komplexní služby lidem se 

zrakovým postižením. Klienty domova Palata jsou dnes v drtivé většině zrakově postižení 

senioři (průměrný věk klientů v zařízení je 84 let).  

Jak je patrno z veřejně dostupných informací o zařízení (PALATA, online, cit. 2019-

04-01), Domov Palata je pražskou příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je hlavní město 

Praha. Předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

(ZÁKON Č.108, online, cit: 2018-12-20). Zařízení se nachází v historické budově, které 

prošlo nákladnou rekonstrukcí a modernizací. V interiéru budovy jsou zabudovány prvky 

prostorové orientace, bezbariérovost je samozřejmostí.  

V Domově Palata jsou dnes pouze jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním 

zařízením na pokojích. Budova je kompletně bezbariérová. V zahradě je umístěna výuková 

trasa pro rehabilitaci osob se zrakovým postižením, nalezneme zde i cvičnou plochu pro 

výuku prvků prostorové orientace. 

Domov Palata svým klientům nabízí velké množství volnočasových aktivit. Je zde 

také rozvinuta a velmi podporována dobrovolnická činnost.  

  Jak se můžeme dozvědět z díla Zemana (2008) byla Palata - Domov pro zrakově 

postižené založena v 2. polovině 19. století, a to při příležitosti 40. výročí vlády císaře 

Františka Josefa I.. Zakladatelem byla Spořitelna česká a původní název zařízení byl Ústav 

pro zaopatřování slepců Francisco Josephinum. Od počátku až dodnes bylo a je smyslem 

zařízení pomoc nevidomým. Hlavním důvodem, proč se Spolek Spořitelny české 

(Böhmische Sparkasse) rozhodl pro podporu zrovna této skupiny obyvatel je spjatý se 
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jménem Rudolf Maria Klar (1845 – 1898). Tento uznávaný evropský odborník se životem 

lidí slepých a zrakově postižených zabýval po celý svůj život. Stál u zrodu myšlenky na 

založení zaopatřovacího ústavu pro staré a dále pro vzdělání a práce neschopné slepce. 

Původní počet chovanců, pro které bylo zařízení plánováno, byl 86 osob. Otevřen byl 25. 

listopadu 1893. Na začátku zde bylo 42 chovanců – ženy i muži. V dnešní době má Domov 

125 klientů smíšeného pohlaví ve věkovém průměru 84 let (PALATA, online, cit 2019-05-

18).  

Jak mimo jiné vyplývá z dostupných informací o Palatě (PALATA, online, cit. 

2019-04-01), posláním tohoto zařízení v současné době je poskytování komplexní služby 

lidem se zrakovým postižením. Mezi komplexní péči (tedy péče ve všech oblastech), 

kterou poskytuje Domov Palata patří: celoroční pobyt klientů, výuka prostorové orientace a 

sebeobsluhy, sociální poradenství (ale i pomoc při zařizování osobních záležitostí klientů), 

psychologické poradenství (které je velmi důležité mimo jiné při nástupu klientů do 

Domova Palata, nebo při těžkých životních situacích, jako je ztráta životního partnera a 

další), logopedická péče, ošetřovatelská a zdravotní péče (stálá péče všeobecných sester a 

pečovatelek), rehabilitační péče, společenské a kulturní aktivity (mezi tyto aktivity mimo 

jiné patří ergoterapie, canisterapie, muzikoterapie, trénování paměti, společné čtení atd.), 

které podporují klienty v soběstačnosti a přispívají k psychické pohodě a další aktivity a 

akce. 

K dispozici klientům domova Palata je také ordinace zubního a praktického lékaře 

(interně 2 x týdně), ale i dalších specialistů (jako např. psychologů atd.). Dále však nabízí 

možnost využití ostatních služeb pro zachování komfortu života, jak byli zvyklí někteří 

klienti využívat ve svém předchozím životě, např. jako je kadeřnictví, masáže, pedikúra 

apod.  

Domov Palata splňuje standardy kvality sociální služby podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. (ZÁKON Č.108, online, cit: 2018-12-20). 

 

3.2 Domov Plata – cíle a zásady 

  Z výše uvedeného veřejně dostupného zdroje obsahujícího informace o Palatě je 

patrno, že cílem Domova Palata, ke kterému směřuje všemi svými službami je hlavně 
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rozvoj a zachování soběstačnosti a její podpora u klientů tohoto zařízení. Jedná se 

především o soběstačnost v běžném životě, tedy zvládání základních životních úkonů, jako 

je např. péče o sebe samotného, své věci, komunikace, mobilita, udržování mezilidských 

vazeb atd. Dále pak je důležitým cílem Domova Palata vytvoření důstojného prostředí pro 

život klientů, včetně kvalitního zacházení s klienty. Tohoto se dosahuje neustálou prací a 

vzděláváním personálu směřující k zvnitřnění myšlenky, že každý klient je individuální a 

také přístup k němu musí být takový, respektující jeho zdravotní, sociální a další specifika. 

Přístup musí být vždy profesionální a důstojný. K individuální práci s klienty pomáhá i 

aplikace Psychobiografického modelu péče dle prof. Böhma. V rámci něj jsou mj. na 

chodbách vytvářeny terapeutické koutky. V těchto místech, která umožňují posezení, je 

instalován starší nábytek, který evokuje dobu dětství a mládí klientů. Nejen, že je nábytek 

účelný, ale klienti se mohou cítit jako doma, nebo na příjemné návštěvě. V koutcích 

probíhá jak setkávání, zpívání, povídání, ale třeba i konzumace ve společné kuchyňce 

upečeného pečiva.  

Dalším cílem, jak je uvedeno ve standardech Domova Palata (viz Příloha 1) je 

podpora a pomoc v tvorbě a udržování vztahů klientů s jejich původním prostředím, velkou 

snahou je, aby vazby nebyly zpřetrhány a klienti nebyli ze svého původního prostředí 

úplně vytrženi. Domov Palata se snaží být otevřený, a tedy návštěvy mohou docházet za 

klienty, stejně tak se veřejnost může účastnit koncertů, výletů a dalších akcí, které Domov 

pořádá. Samozřejmě klienti mohou odjet na návštěvu, delší pobyt, či dovolenou za 

známými, příbuznými. Pobyt klientů v Domově Palata je dobrovolný, což znamená, že 

klienti mohou odcházet a přicházet podle své vůle, pouze je vyžadováno dodržování 

pravidla Domácího řádu (tedy nahlášení odchodu na delší dobu např. kvůli lékům, 

odhlášení stravy a přehledů kvůli bezpečnosti).  

Etické zásady Domova Plata jsou zpracovány v Etickém kodexu (PALATA, online, 

cit. 2019-04-10) a dělí se podle toho, ke komu směřují: Jednak jsou zde jasně dané etické 

zásady ke klientům, kam patří to, že zaměstnanci ve své práci respektují jedinečnost 

klientů bez ohledu na další okolnosti a aspekty, uplatňují maximálně profesionální přístup 

ke klientům. Zaměstnanci se dále snaží vést klienty k maximální zodpovědnosti za svůj 

život a zároveň chrání a dodržují lidská práva klientů, ale také i právo na soukromí a 

důvěrnost informací, které jsou jim sděleny. Předávané informace klientům mají být 

srozumitelné a pravdivé. Vždy se zaměstnanci snaží být seriózní a profesionální. Dále 
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v Domově Palata je vyžadováno i dodržování zásad ke spolupracovníkům, jako je 

především vzájemný respekt k názorům a zkušenostem kolegů, ale také etické zásady 

k zaměstnavateli, kam patří podpora dobrého jména zaměstnavatele a protikorupční 

jednání. A nakonec se etické zásady Domova Palata vztahují i k celé společnosti, kam se 

řadí ochota a snaha informovat širokou veřejnost o poskytovaných službách v Domově 

Palata. 

 

3.3 Domov Palata – personál  

Jednotlivé pozice a funkce v Domově Palata jsou vymezeny a jasně definovány 

základními charakteristikami povolání a funkcí, kde jsou uvedeny pro každý typ 

pracovního místa / pozice, jako je jeho název, kvalifikační požadavky, zařazení ve 

struktuře Domova Palata, tedy i vztahy podřízenosti a nadřízenosti, osobnostní 

předpoklady (ukázka základních charakteristik povolání a funkcí v Domově Palata je 

uvedena v Příloze 2). Domov Palata podporuje další vzdělávání a rozvoj svých 

zaměstnanců a mimo jiné je na něj i navázán další profesní růst. Mezi zdělávání, které je 

povinné pro zaměstnance, jež jsou v přímém kontaktu s klienty majícími různé stupně a 

typy zrakového postižení (mimo jiné) patří interaktivním výcvik v doprovodu zrakově 

postižených. Vzdělání určené plošně všem zaměstnancům Domova Palata je školení na 

základy komunikace se zrakově postiženými, které je z pohledu zaměření bakalářské práce 

velmi důležité. Toto vzdělání probíhá interně v rámci tohoto zařízení. Velmi důležité je 

zaměření a snaha o individuální přístup ke klientům, který je velmi zásadní a je vyžadován 

u zaměstnanců a v Domově Palata se na toto klade velký důraz. Péče je zaměřena na 

jednotlivce, na jeho individuální potřeby a možnosti a po všech stránkách (nevyjímaje 

komunikaci) se z nich vychází. Pro každého klienta se zpracovává individuální plán. Na 

tomto individuálním plánu se nepodílí jen klíčový pracovník, tedy pracovník sociální 

služby Domova Palata, s případným doplněním dobrovolného pracovníka přiděleného 

klientovi, ale také rodina, příbuzní a sám klient. V Domově Palata funguje také využívání 

kontrolního mechanismu supervize, která má mj. vliv na profesní růst pracovníků. 
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3.4 Komunikace v Domově Palata  

Komunikace s personálem pochopitelně probíhá v průběhu celého života klienta 

v zařízení, a to již od jeho nástupu. Následně po přijetí žádosti klienta je klient 

kontaktován, popřípadě jeho zákonní zástupci, sociální pracovnicí zařízení a probíhá 

kontakt s žadatelem v místě jeho bydliště (pobytu). Při návštěvě jsou probrány podrobnější 

informace, včetně pravidel života a také smluvní podmínky platící pro Domov Palata. 

Žadatel se může s prostředím přijít seznámit osobně (nebo / i jeho zákonní zástupci, 

příbuzní). Tato vstupní fáze je v rukou sociálního a zdravotního personálu, takže již na 

tomto začátku se navazuje komunikace a zjišťují specifika a možná úskalí pro péči a také 

komunikaci. Po nástupu dostane každý klient přiděleného svého klíčového pracovníka 

z řad pracovníků v sociálních službách, který je mu nadále nejbližší osobou z personálu a 

také s ním často komunikuje. Klient přichází ale také do kontaktu s dalším personálem, ať 

již zdravotnickým, pomocným, případně i specialisty (např. logopedem, psychologem, 

aktivizačním pracovníkem, manažerem kvality, sociálními pracovníky a dalším 

personálem). Může se účastnit adaptační psychologické skupiny. Pro orientaci v prostorech 

zařízení jsou i zavedené prvky prostorové orientace (jedním z takových zajímavých je 

např. velká klec se zpěvným ptactvem u jídelny, která zvukově orientuje klienty k tomuto 

místu). K dispozici jsou klientům i kompenzační pomůcky. Pro každého klienta je 

zpracován individuální plán a plán péče, což, jak je výše uvedeno, je plně v souladu 

s velkým směřováním na individuální potřeby každého klienta, které jsou ale pochopitelně 

konzultovány vždy s daným klientem. Celková snaha, a k ní je směřován i každý 

individuální plán, je aktivizace a pokud možno i samostatnost klientů, kdy se využívá i 

podpory logopeda, využití různých terapií, výuka prostorové orientace a další.  V průběhu 

pobytu klienta v zařízení se individuální plány a plány péče postupně vyvíjejí v závislosti 

na aktuálním stavu klienta. Nejsou tedy neměnné a přizpůsobují se možnostem, potřebám, 

ale i požadavkům klienta. Na začátku, při vstupu do zařízení, ale i periodicky každý týden 

probíhá tzv. mapování. Tedy pravidelně 1 x týdně se schází celý tým na jednotlivých 

úsecích a zde ve složení zdravotní sestra, fyzioterapeut, pracovník v sociálních službách, 

aktivizační pracovník, manažer kvality, popřípadě logoped a psycholog řeší potřeby 

jednotlivých klientů a probíhá mapování potřeb, jsou zaznamenány a probírány posuny a 

změny, rozebírány a přijímány postupy, jakým o klienta pečovat, jak ho aktivizovat a 

samozřejmě i jak s ním komunikovat. Komunikace provází veškeré činnosti související 
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s klientem a proto je zásadní i pro další činnosti. Každá osoba z tohoto týmu má za daný 

týden jiné zkušenosti, postřehy a poznatky z práce s klientem a ty se pak sdílejí a ústí v 

konkrétní způsoby práce s každým jednotlivým klientem (způsob komunikace, aktivizace, 

přístup k provádění běžných úkonů hygieny atd.). 

Mezi používané způsoby komunikace v Domově Palata patří ty, které uvádí Ludíková 

a Kozáková (2012), a byly vybrány pro výzkum některé: 

- Běžný mluvený jazyk (kdy je jeho frekvence a hlasitost přizpůsobena možnostem a 

potřebám klientů). 

- Písemná forma komunikace (v případech které toto dovolují, vzhledem k různému 

stupni a typu zrakového postižení, využívá se velkých písmen psaných obvykle 

tlustou čarou na kontrastním papíře, např. černá na bílé). 

- Piktogramy (kreslené komunikační symboly). 

- Neverbální komunikace – mimika (výrazy tváře), haptika (tělesné doteky), gestika 

(pohyby hlavy, nohou, rukou a dalších částí těla). 

- Braillovo písmo (bodové písmo pro nevidomé). 

- Znaková řeč (přirozený komunikační systém neslyšících, který je tvořený 

specifickými vizuálně- pohybovými prostředky, kam patří pohyby rukou, hlavy, 

mimikou a pohyby horní části těla).    

- Lormova abeceda (komunikace probíhající pomocí bodů na dlani, je využívaná u 

osob s hluchoslepotou). 

- Specifické a individuálně uzpůsobené a vytvořené formy komunikace dle 

individuálních potřeb klienta. V domově Palata jde např.  komunikaci s využitím 

pomůcek, jako je  plyšová hračka, která u osob např. hluchoslepých může pomoci 

identifikovat konkrétní osobu. Zde je třeba velmi individuálně hledat materiál a typ 

plyšové hračky, nebo jiného předmětu. Další obdobnou variantou je případ klienta 

s hluchoslepotou, který nastoupil do Domova – Palata s těžkým postižením zraku a 

částečným postižením sluchu ve vysokém věku. Postupně docházelo ke ztrátě zraku 

a následně i sluchu. Na výuku znakového jazyka bylo již pozdě a ani stav klienta 

toto neumožňoval. V rámci pravidelné péče a mapování byla pro klienta 

uzpůsobena jednoduchá komunikace využívající psaní prstem klienta (vedeného 

rukou osoby z personálu) na hladkou destičku (víčko z plastové krabičky) popř. i na 

jiný povrch, který je zcela hladký. Bylo třeba najít takový předmět, který by byl 
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klientovi příjemný, mohl jej mít u sebe a klientovi by vyhovoval. Dále byly 

dohodnuty speciální individuální znaky. Po úplné ztrátě sluchu i zraku byla u 

klienta zachována možnost komunikace s vnějším světem, tedy s některými členy 

personálu (některé z těchto znaků jsou zdokumentovány v Příloze 7). V rámci 

komunikace a terapie byla pro klienta zvolena činnost práce s hlínou, která byla 

klientovi příjemná na ruce, procvičovala jemnou motoriku, pomocí mluvené řeči 

klienta probíhalo procvičování mluvené řeči samotné a logoped odpovídal pomocí 

individuálně vytvořeného komunikačního systému. Kromě získání informací a 

upevnění rámce dnů týdnu, měsíců apod. byl důležitý pocit klienta, že je mu 

nasloucháno, je mu věnován čas. Zařazen byl také zpěv, kdy klient měl svou ruku 

na krku logopeda a cítěním vibrací se prohluboval pocit sounáležitosti s okolím. 

Speciální systém komunikace probíhal i s klíčovým pracovníkem, psychologem a 

několika dalšími osobami z personálu. Psycholog mimo jiné využíval plyšové 

zvířátko, které vložil klientovi vždy při příchodu do ruky k identifikaci, že jde o 

jeho osobu, která je přítomna s klientem v místnosti.  
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4 Výzkum 

 

4.1 Cíle výzkumu a metodologie 

Cílem výzkumu je analýza a metodologie forem komunikace, které jsou používány 

ve vybraném zařízení pro osoby se zrakovým postižením. 

K dosažení cíle byly formulovány výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké formy komunikace jsou ve vybraném zařízení pro zrakově 

postižené seniory používány personálem a které z nich nejčastěji? 

Výzkumná otázka č. 2: Jaký je mezi personálem vybraného zařízení pro zrakově postižené 

osoby seniory vnímán hlavní důvod dobré komunikace z pohledu klientů? 

Výzkumná otázka č. 3: Mají z pohledu personálu klienti vybraného zařízení pro zrakově 

postižené seniory o komunikaci zájem? 

Výzkumná otázka č. 4: Co by podle personálu vybraného zařízení pro zrakově postižené 

seniory nejvíce pomohlo zlepšení komunikace s klienty? 

Výzkum je charakteru smíšeného. Byly využity techniky jak kvalitativního, tak 

kvantitativního charakteru.  

Využity byly výzkumné metody a techniky:  

Dotazník, pozorování, kazuistika 1 klienta.  

 

4.2 Vlastní šetření 

Vlastní šetření proběhlo na základě dotazníku vlastní konstrukce, který obsahoval 14 

výzkumných otázek. Výzkumný vzorek tvořilo 63 respondentů na pozicích v přímém styku 

s klienty -  logoped, pracovníci v sociálních službách, vedoucí úseku pracovníků 

v sociálních službách, všeobecné sestry, sociální pracovníci, manažer kvality, 

fyzioterapeuti, psycholog. 
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4.2.1 Zpracování dotazníkového šetření 

Dotazník byl distribuován osobně a zpracování proběhlo s využitím programu 

Excel. 

 

Odpovědi na otázky z dotazníku:  

Otázka č. 1: Zaškrtněte, prosím, jaké formy komunikace s klienty Domova Palata využíváte 

Vy osobně alespoň občas?  

 

Nejvyužívanější formou komunikace, kterou využívá personál v Domově Palata alespoň 

občas (mohlo být uvedeno několik odpovědí) je jednoznačně běžný mluvený jazyk, 

alespoň občas ho používá celý dotazovaný vzorek – 63 respondentů (100%). Následuje 

haptika – 50 respondentů (79,1%), mimika, gestika a specifické – individuální formy 

komunikace jsou využívány alespoň občas stejně intenzivně, uvedlo je 23 respondentů 

(36,5%). Mnohem méně je alespoň občas personálem využíváno Braillovo písmo – 11 

respondentů (17,5%), písemná forma komunikace 3 respondenti (4,8%), piktogramy, 

znaková řeč a jiné formy komunikace uvedli shodně 2 respondenti (3,2%) a pouze 1 

respondent uvedl Lormovu abecedu (1,6% z dotazovaného vzorku). 
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Otázka č. 2: Zaškrtněte, prosím, jaká je / jsou Vaše nejčastější forma/y komunikace 

s klienty Domova Palata?  

 

Nejvyužívanější formou komunikace, kterou využívá personál v Domově Palata nejčastěji 

(mohlo být uvedeno několik odpovědí) je stejně jako v otázce č. 1 jednoznačně běžný 

mluvený jazyk. Mezi nejčastější formy komunikace ho zařadil celý dotazovaný vzorek – 

63 respondentů (100%). Následuje, obdobně jako v otázce č. 1, haptika – 42 respondentů 

(66,7%), ale za ní následuje na rozdíl od pořadí uváděném v otázce č. 1 gestika - 17 

respondentů (27%), dále specifické – individuální formy komunikace 16 respondentů 

(25,4%), mimika 14 respondentů (22,2%), Brailovo písmo 4 respondenti (6,3%), písemná 

forma komunikace 2 respondenti (3,2%) – stejně tak jako i piktogramy, 1 respondent uvedl 

znakovou řeč a 1 uvedl jiné formy komunikace (1,6%) - uvedena zde byla komunikace 

pomocí předmětů. Jako jednu z nejčastěji využívaných forem komunikace Lormovu 

abecedu neuvedl žádný respondent (0%). 
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Otázka č. 3: Kterou z Vámi uvedených nejčastěji používaných forem komunikace s klienty 

v otázce č. 2 používáte Vy osobně ze všech nejčastěji (vypište v pořadí 1- 3 nejčastější 

komunikace z Vámi uvedených forem v otázce č.2)? 
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První a ze všech nejčastěji osobně používanou formou komunikace je u 61 respondentů 

(96,8%) mluvená forma, pouze 1 respondent (1,6%) uvedl, že ze všech forem komunikace 

nejčastěji využívají haptiku a stejný počet – 1 respondent (1,6%) uvedl jiné formy 

komunikace – a to pomocí předmětů. Jako druhou v pořadí ze všech nejčastěji osobně 

používanou formu komunikace uvedlo 37 respondentů (58,7%) haptiku, 10 respondentů 

(15,9%) neuvedlo žádnou další formu komunikace, 4 respondenti (6,3%) uvedli specifické, 

individuální formy komunikace a stejný počet pak gestiku, 2 respondenti (3,2%) mimiku, a 

stejně tak i běžný mluvený jazyk, jedním respondentem (1,6%) byla uvedena Lormova 

abeceda, jiné formy komunikace, písemná forma komunikace, Jako nejčastější odpověď na 

třetí nejčastěji osobně používanou formu komunikace nebyla už uvedena žádná další forma 

komunikace, takto odpovědělo 28 respondentů (44,4%), 11 respondentů uvedlo mimiku 

(17,5%), 10 respondentů (15,9%) gestiku, 8 respondentů (12,7%) specifické individuální 

formy komunikace, 3 respondenti (4,8%) odpověděli haptiku, 2 respondenti (3,2%) 

Braillovo písmo a pouze jeden respondent (1,6%) zmínil písemnou formu komunikace. 
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Otázka č. 4: Jaké pomůcky ke komunikaci využíváte nejčastěji? 

Ot. 4 Nejčastější využívání pomůcek 

 

Výše uvedená otázky byla položena jako otevřená, aby byla zjištěna, co nejširší škála 

používaných pomůcek a aby byla ponechána respondentům volnost při posouzení, co oni 

sami vnímají jako pomůcku pro komunikaci. Respondenti jako první osobně nejčastější 

používanou pomůcku pro komunikaci uvedli - naslouchadla 27 respondentů (43%), 26 

respondentů (41%) neuvedlo žádnou pomůcku, 3 respondenti (5%) uvedli hladkou tabulku 

na psaní, shodně po 1 respondentovi (1,6%) uvedlo osobní věci klienta a papír a tužku, 

piktogramy, plyšové hračky, podpisový rámeček, TV a jiné lupy. Stejně tak 1 respondent 

(1,6%) uvedl, že žádnou pomůcku nepoužívá. Jako druhou nejčastěji osobně používanou 

pomůcku největší počet respondentů v počtu 55 ( 87,3%) neuvedl žádnou (můžeme se tedy 

domnívat, že žádnou druhou nejčastější pomůcku tito respondenti nevyužívají. Shodně 2 

respondenti (3,2%) uvedli hladkou tabulku a TV a jiné lupy, shodně 1 respondent (1,6%) 

odpověděl Braillovu tabulku, hmatové modely Palat, naslouchadla a hudbu. Jako třetí 

nejčastěji osobně používaná pomůcka pro komunikaci s klienty nebyla uvedena u 61 

respondentů (96,8%) žádná (lze tedy usuzovat, že tito respondenti v pořadí třetí pomůcku 

nevyužívají, jeden respondent (1,6%) uvedl podpisový rámeček a stejný počet respondentů 

uvedl zvětšený obrazový materiál.  
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Otázka č. 5: Myslíte, že klienti Vám při komunikaci vždy rozumí? 

 

51 respondentů (81%) z řad personálu v přímém styku s klienty se domnívá, že jim klienti 

téměř vždy rozumí, 8 respondentů (12,7%) uvedlo, že si myslí, že jim klienti rozumí vždy 

a 4 respondenti (6,3%) odpověděli, že jim klienti většinou nerozumí.   
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Otázka č. 6: Jak nejčastěji postupujete, pokud Vám klient neporozumí: 

 

Na tuto otázku zvolilo odpověď, že zvolí jinou formu komunikace 53 respondentů 

(84,1%), jinak – opakování zvolenou formou komunikace odpovědělo 5 respondentů      

( 7,9%), 3 respondenti (4,8%) provedou zvolený úkon bez porozumění klienta, odpověď 

jinak – stejná forma, ale jiné prostředky uvedl 1 respondent (1,6%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiná forma 
komunikace; 

84,1% 

Jinak - opakování 
komunikace; 

7,9% 

výkon úkonu bez 
porozumění; 

4,8% 

Jinak - dle 
situace a stavu 
klienta; 1,6% 

Jinak - stejná 
forma a jiné 

prostředky; 1,6% 

Ot. 6 Jak nejčastěji postupujete, pokud Vám klient 

neporozumí?  



37 
 

Otázka č. 7: Jaký je podle Vás hlavní důvod dobré komunikace s klienty (z hlediska 

klientů)? 

 

Jako hlavní důvod dobré komunikace s klienty (z hlediska klientů) spatřuje nejvíce 

respondentů v počtu 29 (46%) v rozvoji vazeb a vztahů mezi klienty a personálem. 23 

respondentů (36,5%) pak hlavní důvod spatřuje v denní péči a zajištění zdravotních úkonů. 

7 respondentů (11,1%) odpovědělo jinou odpovědí – tedy že hlavní je péče i vztahy a že 

obě roviny od sebe nelze oddělit. 2 respondenti (3,2%) odpověděli odpovědí – jinak – péče 

dle individuálních přání a potřeb klienta a 1 respondent (1,6%) vidí hlavní důvod dobré 

komunikace v pocitu jistoty a bezpečí klienta, stejný počet respondentů uvedl jinak – 

komplexní péče.      
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Otázka č. 8: Máte Vy osobně nějaké školení, výcvik ohledně komunikace s klienty se 

speciálními potřebami žijícími v Domově Palata. Pokud ano (máte zaškrtnuto 8 a), uveďte 

jaké:  

 

53 respondentů (84,1%) uvedlo, že oni sami mají školení, či výcvik ohledně komunikace 

s klienty se speciálními potřebami. 9 respondentů (14,3%) odpovědělo na tuto otázku 

záporně a 1 respondent (1,6%) neuvedl, a to ani žádný konkrétní kurz, školení, či výcvik. 

U respondentů, kteří odpověděli, že mají školení, výcvik ohledně komunikace s klienty se 

speciálními potřebami byla uvedena tato školení, výcviky: 25 x komunikace se zrakově 

postiženými, 18 x kurz průvodcovství, 7 x byl uveden přístup a komunikace s klienty se 

syndromem demence dle profesora Böhma, 5 x bazální stimulace, 3 x demence v obrazech, 

3 x bylo uvedeno – v rámci kurzu pracovníka v sociálních službách a stejně tak i 3 x v 

rámci interního školení, 2 x  kurz aktivizace seniorů a stejná frekvence byla i uvedena v 

rámci psychomotorického modelu péče a stejně tak i u neverbální komunikace, 1 x se 

vyskytlo: Geronto oblek – proměny stáří,  kurz manažera kvality, komunikace se seniory, 

kurz Lormovy abecedy, znaková řeč, kurz péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, 

stejně tak 1 x byla uvedena komunikace při prostorové orientaci, školení péče o klienty s  

Parkinsonovou chorobou, Braillovo písmo, pastorační péče, paliativní péče, komunikace 

s lidmi trpícími syndromem demence, kurz psychiatrie. 8 respondentů neuvedlo žádný 

ano; 84,1% 

ne; 14,3% 

neuvedeno; 
1,6% 

Ot. 8 Máte vy osobně nějaké školení ohledně komunikace 

s klienty se speciálními potřebami?  
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konkrétní kurz, či výcvik, ačkoliv uvedli, že absolvovali školení, výcvik ohledně 

komunikace s klienty se speciálními potřebami žijícími v Domově Palata.  

 

Otázka č. 9: Co by podle Vás pomohlo zlepšení komunikace s klienty: 

 

S největší frekvencí se vyskytlo - školení a kurzy pro zaměstnance, které jako odpověď na 

výše uvedenou otázku zvolilo 47 respondentů (74,6%), následovalo zvýšení počtu 

personálu pro větší časovou dotaci pro dobrou komunikaci s klienty – tuto odpověď zvolilo 

35 respondentů (55,6%).  Vytvoření speciálních manuálů ve speciálních / individuálních 

případech klientů (pro základní dorozumění se) bylo uvedeno 17 respondentů (27%). 15 

respondentů (23,8%) uvedlo rozšíření speciální péče o klienty – logopedické apod.  Jinou 

odpověď uvedlo 7 respondentů (11,1%). Mezi těmito odpověďmi se vyskytovalo: příjem 

klientů bez kognitivních deficitů, zácvik zaměstnanců v chování se v nejčastějších 

situacích, více naslouchadel, znalosti potřeb klienta a osobní přístup, individuální přístup, 

samostudium v oboru, vyladění vzájemných očekávání již při příjmu.       

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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Ot. 9 Co by pomohlo zlepšení komunikace s klienty?  
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Otázka č. 10: Která z uvedených možností v otázce 9 je podle Vás nejdůležitější pro 

zlepšení komunikace ze strany personálu (uveďte níže z Vámi zaškrtnutých písmen z otázky 

č. 9): 

 

Nejvíce by podle dotazovaných respondentů, kteří odpověděli na otázku 9 některými 

z nabízených možností, či uvedli jinou další konkrétní možnost, pomoha školení a kurzy 

pro zaměstnance, které uvedlo 27 respondentů (42,9%). 21 respondentů (33,3%) uvedlo 

zvýšení počtu personálu pro větší časovou dotaci nápomocnou dobré komunikaci s klienty. 

6 respondentů (9,5%) vidí jako nejdůležitější vytvoření speciálních manuálů ve speciálních 

/ individuálních případech (pro základní dorozumění se). 5 respondentů (7,9%) neuvedlo 

žádnou odpověď. 2 respondenti (3,2%) uvedlo lepší znalost individuálních potřeb klientů a 

zodpovědný přístup, 1 respondent (1,6%) uvedl zácvik zaměstnanců v řešení nejčastějších 

situací a stejný počet uvedl více naslouchadel. Žádný respondent neuvedl / rozšíření 

speciální péče o klienty – logopedické apod. 
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Otázka č. 11: Jaký je zájem o komunikaci s personálem mezi klienty? 

 

47 respondentů (75%) se vyjádřilo k otázce dotazující se na zájem o komunikaci 

s personálem mezi klienty, že zájem o komunikaci s personálem má každý nebo téměř 

každý klient, 16 respondentů (25%) uvedlo, že zájem o komunikaci s personálem má více 

než polovina klientů. Odpovědi – zájem nemá ani polovina klientů, nebo zájem má jen 

málo klientů neuvedl žádný respondent (0%). 
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Otázka č. 12: Váš Věk: 

 

Dotazovaný vzorek by v následujícím věkovém složení: 18 respondentů (28,6%) ve věku 

31 – 40 let, 17 respondentů (27%) 41 – 50 let, 13 respondentů (20,6%) ve věku 20 – 30 let,  

12 respondentů (19%) 51 – 60 let, 1 respondent (1,6%) se zařadil do kategorie 61 a více 

let. Žádný respondent (0%) neuvedl věk méně než 20 let.  
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Otázka č. 13: Vaše nejvyšší dokončené vzdělání: 

 

Nejvíce respondentů mělo nejvyšší dokončené vzdělání střední s maturitou – 26 

respondentů (41,3%), 17 respondentů ( 27%) vysokoškolské, 13 respondentů (20,6%) 

střední bez maturity, 5 respondentů (7,9%) vyšší odborné vzdělání, 1 respondent (1,6%) 

měl nejvyšší ukončené vzdělání základní a 1 respondent (1,6%) odpověď neuvedl. 
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Otázka č. 14: Délka Vaší praxe v oboru (nejen v Domově Palata):  

 

Délka praxe v oboru (nejen v Domově Palata) se pohybuje od méně než 1 roku až po 35 

let. Pro lepší přehlednost byly uvedené roky praxe zakódovány do několika kategorií (po 5 

letech praxe, pouze první kategorie – 1- 5 let praxe v oboru je ještě rozdělená na 1 – 2 roky 

a 3 – 5 let, protože v tomto časovém horizontu je detailnější rozdělení vzhledem ke 

zkušenostem, důležité). Nejvíce respondentů uvedlo délku své praxe v oboru 1 – 2 roky, do 

této kategorie spadá 14 respondentů (22,2%), následuje 12 respondentů (19%) s délkou 

praxe 3 – 5 let, 10 respondentů ( 15,9%) uvedlo 6 – 10 let, 7 respondentů (11,1%) má praxi 

v oboru 16 – 20 let a stejný počet respondentů má svou praxi v oboru kratší než 1 rok, 6 

respondentů (9,5%) 11 – 15 let, 4 respondenti (6,3%) 26 – 30 let, 2 respondenti ( 3,2%) 31 

– 35 let a 1 respondent délku své praxe neuvedl.      

 

4.2.2 Případová studie 

Výzkumné šetření doplňuje případová studie klientky Domova Palata. Případová 

studie je zaměřena na případ klientky, ženy vybraného zařízení pro zrakově postižené 

seniory Domov Plata, která byla seznámena s využitím informací o její osobě v v této práci 

a podepsala informovaný souhlas (viz Příloha 6).  Případová studie je jedna, vzhledem ke 
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komplikaci získání informovaného souhlasu u více klientů díky buď omezení svéprávnosti, 

či aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Další informace o klientčině historii, 

životním příběhu, projevech na základě zdravotního stavu a jeho vývoje, komunikaci 

s klientkou, terapii a další byly poskytnuty Domovem Palata a byly dále doplněny při 

pozorování klientky. 

 

Rodinná a osobní anamnéza 

Klientka byla narozena v roce 1928 v Praze. Žila v úplné rodině se sourozencem, 

bratrem. Vystudovala základní pětiletku a dále pokračovala ve svém vzdělání v učilišti v 

Libni na švadlenu. Tato profese by jí bavila a vždy měla vztah k módě, látkám, k barvám 

apod. V 17 letech poznala svého budoucího manžela. Utekla s ním z domova do Rumunska 

a tím ukončila i po necelých 3 letech svoje vzdělávání. Manžel (Němec) měl v Rumunsku 

širokou rodinu. V roce 1946 se již v Rumunsku za něj provdala a v roce 1949 se jim 

narodila první dcera a v roce 1957 druhá dcera (tato dcera díky DMO měla postižení 

tělesné i mentální), která se však narodila v tehdejším Československu, kde byla rodina 

v tu dobu na dovolené. Klientce se velmi stýskalo po původní rodině, hlavně po mamince. 

Život v Rumunsku byl velmi těžký, nesnadná obživa. V domku žili společně s tchýní i se 

švagrem. Klientka se postupně naučila rumunsky a vzpomíná si na některá slova i dnes. Se 

svou rodinou měla kontakt klientka až později telefonicky, nicméně kontakt byl zřídkavý. 

Až v roce 1957 se podařilo vyřídit víza a jet na dovolenou do Československa. Klientka se 

rozhodla, že zůstane v Československu, ale manžel chtěl zůstat v Rumunsku. Aby mohla 

odejít, musela se před tím nechat rozvést. To však bylo velmi obtížné. V roce 1962 se 

vrátila zpět s oběma dětmi. Po návratu do vlasti pracovala u Dopravního podniku hlavního 

města Prahy nejprve jako pomocná síla a čistila tramvaje, pak jako průvodčí a nakonec 

jako řidička tramvaje a dispečerka. Manžel klientky psal prvorozené dceři časté dopisy a 

zval ji do Rumunska. Dcera za ním později odjela, poznala tam svého současného manžela 

a již se nevrátila (klientka tuto dceru 2 x v Rumunsku navštívila). Klientka byla z odchodu 

prvorozené dcery hodně smutná, vztah byl komplikovaný, ale v současné chvíli jsou 

v telefonickém kontaktu. Klientka vychovávala svou druhorozenou dceru s handicapem, 

která byla od pondělí do pátku v Jedličkově ústavu a o víkendech s klientkou. Později 

zůstala ve společné domácnosti s klientkou v klientčině bytě, takto to bylo i v důchodovém 

věku klientky. Později si tato dcera našla přítele a i ten bydel ve společné domácnosti 
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s klientkou a její dcerou.  Druh dcery byl bezdomovec a alkoholik. Dcera a její druh 

klientku psychicky i fyzicky týrali a okrádali. Klientka svou situaci nakonec vyřešila 

pokusem o sebevraždu požitím léků v kombinaci s alkoholem. V nemocnici ji zachránili. 

Z nemocnice putovala klientka rovnou do Domova Palata, kde je od roku 2015 doposud. 

Umístění do tohoto zařízení bylo možné na základě částečné ztráty zraku v důsledku 

makulární degenerace. Do poloviny roku 2018 se se svou druhorozenou dcerou vůbec 

nestýkala, ačkoliv ta se ji pokoušela kontaktovat. Po smrti druha dcery začala být tato 

dcera s klientkou nejprve v telefonickém, pak v osobním kontaktu s asistencí personálu. 

Klientka má 2 vnoučata od prvorozené dcery. Bývalý manžel klientky již nežije. 

 

Péče o klientku a komunikace 

Po zdravotní stránce se u klientky před příchodem do Domova Palata již projevila 

makulární degenerace v souvislosti s věkem. V současné době je u klientky již rozvinuta i 

stařecká presyakuzie. Klientka měla 5 měsíců po nástupu do domova Palata zdravotní 

komplikaci týkající se neurologického postižení, v důsledku toho se dostala do stavu 

špatné hybnosti a sebeobslužnosti týkající se především pravé horní i dolní končetiny, 

v obličeji patrné povislým pravým koutkem úst a ztuhlostí obličeje a se ztrátou verbální 

komunikace. Klientka se i nyní hůře pohybuje, proto (a také pro jistější pohyb v důsledku 

oční vady) používá při pohybu chodítko. Další komplikace byly při dýchání a komuniaci. 

Pro klientku byl zpracován plán individuální péče a standardně celý tým spolupracovníků 

včetně psychologa a logopedky a dalších odborníků, lékařů a personálu pracoval na 

mapování její situace a hledal nejvhodnější způsob pro péči a rozvoj klientky a zlepšení 

jejího stavu (včetně komunikace). Na dvoulůžkový pokoj byla umístěna s velmi vstřícnou, 

komunikativní spolubydlící, která ji při všech pokusech o komunikaci podporovala a staly 

se z nich velmi dobré přítelkyně. 

 

Logopedická intervence.  

U klientky byla porušena motorická realizace řeči, verbální projev byl se sníženou 

výpovědní hodnotou, byla přítomna setřelost mluvy (zejména v důsledku pokleslého 

koutku), salivace, horší artikulace, fonace a respirace (číselnou řadu 1 – 10 zvládala 

s dopomocí), s obrazovou předlohou nešlo pracovat vzhledem k presbyakuzii. Porozumění 
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však bylo v pořádku. Polykání bylo bez poruchy, pohyby jazyka byly nekoordinované, síla 

oslabená, mimika oslabena. Pravidelná terapie probíhala ¾ roku 1 x týdně 30 – 45 minut. 

Byla prováděna orofaciální cvičení – motorika jazyka, mimiky, rtů, dále izometrická 

cvičení – jazykem, rty, masáže postižené strany obličeje, dále pak dechová cvičení a 

fonační cvičení, dále nácvik artikulace a opakování slov (analýza a syntéza slov na hlásky 

apod.). Také se pracovalo s obrázky ve zvětšené podobě na bílém podkladu. Cvičila se 

dominantní pravá horní končetina a prováděl se nácvik psaní (podpis, který klientka 

postupně zvládla černým fixem na bílý papír). Procvičovaly se texty lidových písní. 

Postupně se zapojovala komunikace spontánní a komunikace s okolím. Klientka se naučila 

nejprve nadechovat a dobře dýchat, pak fázovat, pak slabikovala, byla využita analýza a 

syntéza a opakování. Velmi cílevědomě se snažila a spolupracovala s logopedkou, 

psychiatrem, personálem i celým okolím, proto byla snaha zapojit postupně klientku, podle 

jejích postupujících možností i do různých aktivit. Personál byl instruován logopedkou, 

aby používal s klientkou při komunikaci názorné ukázky a předměty a čekal na 

jednoduchou odpověď - ano, ne. Komunikace byla  zpočátku jen neverbální, později byla 

snaha k podpoře verbální odpovědi. Později byl personál instruován k pokládání 

otevřenějších otázek. Následně podporoval rozvoj spontánní komunikace. Zásadní 

podmínkou bylo nespěchat na klientu a nechat jí dostatek času na odpověď, na vyjádření 

se. Být v lidu a komunikovat vše stručně a jasně, aby zvládla klientka podle svého 

aktuálního stavu odpovědět. Klientka absolvovala pravidelnou rehabilitaci, fyzioterapii pro 

aktivizaci těla a rozvoj pohybu. 

 

Dnešní stav a komunikace 

Dnes se u klientky projevují v lehčí formě porucha reálné produkce řeči jako 

komplexního celku, patrné jsou poruchy artikulace (umocněné tím, že klientka nenosí 

zubní náhradu), v menší míře je nerušena i respirace, zvuk je lehce setřelý a tišší, prozódie 

se projevuje jen lehce v narušené melodii a tempu řeči. Projevuje se salivace. Ale 

komunikace je již na dobré úrovni a klientka je schopna komunikovat nejen o základních 

věcech ale zvládá i běžnou sociální komunikaci a řeč je srozumitelná i pro okolí. Tato 

úroveň se udržuje mimo jiné tím, že klientka velmi ráda navštěvuje čtení z knih, které 

realizují zejména dobrovolníci. Na své terapii s logopedkou pak převypráví hlavní 

myšlenky. Podstatné ale vždy je, aby klientka neměla pocit neúspěchu. Problémy s dechem 
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přetrvávají v lehké formě v podobě častějších nádechů a dechové nedostatečnosti při 

pohybu, rozrušení, únavě. Postupem se logopedická terapie proměnila v ergoterapii 

s klinickou logopedkou. Postupně byly zařazovány prvky keramiky v rámci terapie, aby 

docházelo i k procvičení jemné motoriky a komunikace probíhala velmi přirozeně, dále se 

dle respektování individuality klientky a také na základě jejího životního příběhu přešlo 

k práci s látkami (některé ukázky jejích výrobků jsou doloženy v Příloze 8). Dochází 

k průběžné a zcela přirozené komunikaci, procvičování paměti, automatických slovních 

řad, orientaci ve dnech v týdnu, v minulosti, v současnosti atd. Dále k procvičení slovní 

zásoby a stavby vět pomocí převyprávění příběhů z knih). Logopedka tak navázala na 

zájem klientky o módu, cit pro materiál látek, vzhledem k učení se klientky na švadlenu. 

Při tvorbě obrazů dochází ke komunikaci, kdy si logopedka kontroluje stav, či ověřuje 

získané informace z mapování a rozvíjí ty složky, které jsou potřebné aktuálně – respiraci, 

resonanci, artikulaci, fonaci, ale i paměť, tvorbu vět, kontroluje, zda je držen obsah, děj, 

forma, šíře slovní zásoby a další parametry. Logopedka také využívá stimulace čichu 

(konzultuje s aromaterapeutkou) pro navození příjemné atmosféry a zcela individuálně dle 

obliby klientky a podle nálady klientky volí typ vůně v aromalampě. Klientka se na tato 

sezení těší a k logopedce má velmi pěkný vztah, Pro klientku je připraven individuální 

plán, který v současné době obsahuje její životní příběh, vhodné motivace – což je hlavně 

touha po společenské aktivitě a dobré kondici. Dále je zde obsažen cíl a dohodnutá 

podpora, kam patří přímoobslužná péče, kde je zahrnut denní rytmus klientky. Ta je 

v současné době samostatná co se týče hygieny, oblékání (paní má vztah k módě a ráda se 

pěkně obléká), snídá a večeří na pokoji, na oběd dochází do jídelny úseku a využívá 

hluboký talíř a lžíci, má dietu, ale není vybíravá. Má ráda kávu, pitný režim je třeba 

zkontrolovat a podpořit, pravidelně využívá kadeřnici a pedikérku. Klientka brzy usíná a 

má ráda světlo v předsíni rozsvícené. Další parametr je způsob trávení volného času. 

Klientka má v Domově Palata přítelkyně, se kterými chodí do místní kavárny na čtení 

knih. Ráda chodí na logopedii / ergoterapii, rehabilitaci, do divadla a na koncerty. Ráda 

také poslouchá rádio. Chodí též občas do kroužku vaření. Klientka je houževnatá a snaží si 

i na pokoji procvičovat končetiny.   Bezpečnost je dalším bodem individuálního plánu – 

zde je shrnuto, že klientka využívá chodítko v zařízení, mimo zařízení využívá pomoci 

personálu. Posledním bodem je hodnocení. Klientka je společenská a komunikativní. 

Klientka sama hodnotí svůj pobyt v Domově Palata velmi pozitivně. Je veselá, spokojená. 
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Odpustila a usmířila se s druhorozenou dcerou, je v občasném kontaktu s prvorozenou 

dcerou. Na svou minulost nevzpomíná se zlobou, nebo s ublížením.   

I na této případové studii je velmi jasně vidět nejen velký význam komunikace pro 

jednotlivce, ale i individuální přístup ke klientovi, který byl praktikován po celou dobu, ale 

i nyní, kdy je stav stabilizovaný. 

 

4.2.3 Závěry šetření, doporučení pro praxi 

 

Cílů práce bylo dosaženo.  

Bakalářská práce je věnována analýze forem komunikace zrakově postižených seniorů ve 

vybraném zařízení poskytujícím komplexní péči. 

Výzkumné šetření probíhalo prostřednictvím dotazníků vlastní konstrukce, případové 

studie a bylo doplněno pozorováním. 

Tato práce přinesla odpovědi na vytyčené výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké formy komunikace jsou ve vybraném zařízení pro zrakově 

postižené seniory používány personálem a které z nich nejčastěji? 

Absolutně nejčastější uvedenou formou komunikace využívanou v zařízení Domov 

Palata je běžný mluvený jazyk, ten vyžívají všichni dotázaní respondenti (ale jde zároveň i 

o nejčetnější odpověď na otázku využívaných forem komunikace - občas). Následuje 

haptika. Mezi dále nejčastěji užívané formy komunikace (mohlo být uvedeno více 

možností) patří specifické individuální formy komunikace, mimika, výjimečněji jsou 

využívány Brailovo písmo, písemná komunikace, piktogramy, znaková řeč, a jiné další 

formy komunikace (řazeno sestupně dle frekvence uvedení respondenty). Pokud se měli 

respondenti rozhodnout pro tři ze všech nejčastěji užívaných forem komunikace seřadit je 

podle frekvence používání, pak jednoznačně dominuje téměř u všech běžný mluvený 

jazyk, jen výjimečně byly uvedeny specifické - individuální formy komunikace a znaková 

řeč. Jako druhá nejčastější je v nadpoloviční většinou respondentů uváděna haptika a jako 

třetí nejčastější formu komunikace téměř polovina dotázaných respondentů nepoužívaná 

žádnou. Jak je tedy patrné z výše uvedeného, personál preferuje běžný mluvený jazyk, 
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který je i pro klienty zařízení zcela přirozenou formou komunikace, popř. haptiku, ale 

používají dle individuálních potřeb klientů i jiné, další formy komunikace a to alespoň 

občas. Pro podporu komunikace jsou také využívány různé pomůcky, ačkoliv personál 

nejčastěji spontánně uváděl naslouchadla, což je sice pomůcka pro komunikaci, ale nikoliv 

pomůcka, kterou používá personál. Koresponduje to ovšem s faktem často používané 

formy komunikace mluveného jazyka. Další pomůcky byly zmiňovány spíše jednotlivci, či 

několika respondenty (hladká tabulka, která je využívána v případě hluchoslepého klienta, 

osobní věci klienta, papír a tužka, piktogramy, TV a jiné lupy, podpisový rámeček, 

hmatové modely Palaty, atd.). Také z výzkumu vyplynulo, že pokud nefunguje 1 forma 

komunikace, personál ve velké většině přejde k vyzkoušení jiné formy, aby k porozumění 

došlo.  V drtivé většině jsou také dotázaní pracovníci přesvědčeni, že jim klienti vždy, 

nebo téměř vždy při komunikaci rozumí. U několika případů, kdy se respondenti uvedli, že 

jim klienti většinou nerozumí, šlo o osoby převážně ještě s krátkou praxí v takovémto typu 

zařízení.  

Výzkumná otázka č. 2: Jaký je mezi personálem vybraného zařízení pro zrakově postižené 

osoby seniory vnímán hlavní důvod dobré komunikace z pohledu klientů? 

Je zajímavé a potěšující, že dotázaný personál na přímém styku s klienty nejčastěji 

vnímá hlavní důvod dobré komunikace z pohledu klientů v rozvoji vazeb a vztahů mezi 

klienty i personálem, o něco méně spatřuje hlavní důvod v denní péči a výkonu 

zdravotních úkonů. Ale někteří dotázaní pracovníci sami spontánně uvedli, že obě výše 

zmíněné oblasti jsou stejně důležité a nelze je oddělit. I z případové studie vyplývá, že 

klientka o komunikaci měla velký zájem a byly hledány způsoby a individuální formy 

komunikace, terapie i přístupu ke klientce. Nejen zlepšení zdravotního stavu, ale neméně 

důležité bylo opětovné obnovení a navázání na sociální vztahy, které podporují klientčinu 

psychickou a tím i fyzickou kondici. Fakt, že nelze jen vyřešit a uspokojit zdravotní a 

fyziologické potřeby, ale sociální oblast je minimálně stejně důležitá, je personálem ve 

velké většině i takto vnímáno. 

Výzkumná otázka č. 3: Mají z pohledu personálu klienti vybraného zařízení pro zrakově 

postižené seniory o komunikaci zájem? 
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Jednoznačná odpověď dotazovaného personálu, že o komunikaci z řad klientů má 

zájem buď každý, nebo téměř každý (3/4 respondentů), prokazuje vnímání důležitosti 

komunikace v tomto zařízení.  

Výzkumná otázka č. 4: Co by podle personálu vybraného zařízení pro zrakově postižené 

seniory nejvíce pomohlo zlepšení komunikace s klienty? 

Dotázaný personál zařízení vidí cestu pro zlepšení komunikace s klienty nejvíce ve 

školeních a kurzech (ačkoliv v této oblasti velká většina, mimo novější pracovníky, 

proškolena je a mnozí i několika typy školení, výcviků a kurzů). Tento zájem o další 

prohlubování znalostí a dovedností v této oblasti je výborný vstupní parametr pro 

zvyšování úrovně každého jednotlivce a tím i zlepšování péče a komunikace s klienty. 

Další významný faktor je spatřován ve zvýšení počtu pracovníků a tím i větší časové dotaci 

na klienta, což je bezesporu pravdivé, otázkou je, do jaké míry je toto z hlediska možností 

zařízení realizovatelné. Následující častější odpovědí v pořadí je vytváření speciálních 

manuálů ve speciálních případech a další jednotlivě uváděné návrhy.  

   

Doporučení pro praxi: 

- Vytvoření více krátkých základních manuálů pro nové klienty, v těch případech, 

kdy je komunikace s nimi běžnějšími formami užívanými personálem nedostatečná, 

nebo při změně stavu klienta. Manuál by posloužil nejen pro stávající personál, ale 

při současné fluktuaci cca 1/3 personálu ročně i pro nové zaměstnance. Odboural 

by obavu z komunikace tam, kde je velmi specifická a podpořil by ještě více cestu 

individuálního přístupu, který je v Domově Palata zavedený. 

-  Podpora více školení, výcviků a kurzů z oblasti komunikace jsou vnímány 

personálem v přímém styku, že je pro komunikaci s klienty velmi důležitým 

prostředkem, jak zvyšovat úroveň komunikace v zařízení. Vzdělávání v této oblasti 

by mohlo příznivě přispět k zlepšení v oblasti komunikace mezi personálem a 

klienty a docílit ještě většího porozumění. 

- Cesta pro dobrou komunikaci je hledání individuálního přístupu ke každému 

klientovi, což je ve vybraném zařízení pro zrakově postižené seniory jasně patrné a 

přináší dobré výsledky. Ještě více se zaměřit na individuální potřeby a přání, 
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možnosti každého klienta umožní mimo jiné ještě větší kvalitu komunikace, lepší 

sociální klima a spokojenost klientů, ale i personálu. Individuální přístup však vždy 

souvisí s dostatečnou časovou i personální kapacitou, které musejí být k dispozici.   
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Závěr 

Bakalářská práce se věnuje komunikaci u zrakově postižených seniorů a je blíže 

zaměřená na analýzu forem komunikace ve vybraném zařízení poskytujícím komplexní 

péči. Komunikace je velmi důležitou součástí projevů každého člověka. Každodenní život 

si nelze bez komunikace představit. Má různé funkce, mnoho forem, ale možnost kvalitně 

se dorozumět, je velmi důležitá pro každého jednotlivce, pro jeho bezpečnost, zajištění 

základních i vyšších potřeb, pro budování vztahů i potvrzení vlastní hodnoty. Stejně tak, 

jako komunikace sama, jsou odvěké i poruchy v komunikaci, které mohou být způsobeny 

různými vlivy a faktory, a k jejich nositelům byly v průběhu vývoje lidstva zaujímány 

různé postoje.  V životě jednotlivce význam komunikace neklesá, ale spíše naopak. Ve 

stáří, kdy je mnohdy jedinec vystaven osobním fyzickým i psychickým změnám, změnám 

prostředí, na které se hůře adaptuje, nabývá význam komunikace na síle.   

Práce je rozdělena do čtyř kapitol.  První tři se věnují teoretickému základu práce. 

První kapitola práce pojednává o komunikaci, jejím významu, funkcích, motivacích 

komunikace, fázích a rozdělení na verbální a nonverbální komunikaci. Není opomenuta ani 

narušená komunikační schopnost a způsoby nahrazení, nebo doplnění řeči, tedy 

alternativní a augmentativní komunikace. Druhá kapitola je zaměřena na proces stárnutí a 

stáří samotné. Popisuje etapy lidského života a blíže se věnuje etapě stáří v různých 

charakteristických parametrech a zabývá se i strategiemi vyrovnání se se stářím. Ve třetí 

kapitole je přiblíženo vybrané zařízení poskytující komplexní péči o zrakově postižené 

seniory. Kapitola obsahuje popis, historii a poslání vybraného zařízení a jeho zásady a cíle. 

Věnuje se i personálu a dále komunikaci mezi personálem a klienty. Čtvrtá kapitola je 

věnována výzkumnému šetření, které bylo smíšeného typu a bylo v něm využito 

dotazníkové šetření na vzorku 63 respondentů z řad personálu v přímém kontaktu s klienty, 

pozorování a bylo doplněno případovou studií klientky vybraného zařízení.  

Cílem práce byla analýza forem komunikace u zrakově postižených seniorů v  konkrétním 

vybraném zařízení poskytujícím komplexní péči. Dosáhlo se zjištění forem komunikace, 

které jsou ošetřujícím personálem s klienty občas a nejčastěji využívány. Personál 

v přímém kontaktu s klienty nejčastěji využívá běžnou formu komunikace – řeč, která je 

následovaná haptikou a v menší míře dalšími formami, mezi kterými nechybí ani 

specifické, individuálně vytvořené formy komunikace. Dále bylo dosaženo zjištění,  
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jak personál vnímá z pohledu klientů hlavní důvod dobré komunikace. Hlavní důvod 

kvalitní komunikace je spatřován v rozvoji vazeb a vztahů mezi klienty a personálem, 

následně pak, popř. souběžně, v denní péči a výkonu zdravotních úkonů. Obě tyto oblasti 

jsou ale neoddělitelné a patří k sobě a vzájemně se podporují. Dalším zjištěním bylo, že 

personál vnímá velký zájem ze strany klientů o komunikaci a v drtivé většině je personál 

přesvědčen, že mu klienti rozumějí. Snaha o efektivní a dobrou komunikaci je ve velké 

většině oboustranný a velký. Úroveň komunikace by v konkrétním zařízení pomohlo 

zlepšit ještě větší množství školení, kurzů a výcviků v této oblasti, dále zvýšení počtu 

pracovníků v přímém kontaktu s klienty a tím samozřejmě i větší časová dotace na klienta. 

A ruku v ruce s tímto zjištěním jde stále větší snaha o individuální přístup ke klientům, 

jejich přáním, potřebám a možnostem.  S čímž souvisí i podpora formou vytváření 

speciálních manuálů ve speciálních případech pro nové klienty, nebo v případech, kde 

došlo k výrazné změně stavu, stejně tak je zde velký přínos pro nové členy personálu.  

Z práce vyplývá, kromě provedené analýzy forem komunikace ve vybraném zařízení pro 

seniory se zrakovým postižením, velký význam komunikace, která jde ruku v ruce se 

zdravotním stavem a může jej velmi pozitivně ovlivnit. Pro jednotlivé případy poruch 

komunikace je však třeba hledat individuální cesty a individuální přístupy, což je směr, 

který je v současnosti podporován nejen ve vybraném zařízení, ale jde i o globální přístup 

podporovaný v různých oblastech péče v celé naší společnosti. 
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