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Příloha č. VI   Charta práv hospitalizovaných dětí 
 
 
Charta práv dětí v nemocnici 

 
1. Děti mají být do nemocnice přijímány tehdy, pokud péče, kterou 

vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při 
ambulantním docházení. 

2. Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a 
sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a 
povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě 
mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a 
povzbuzováni k aktivní účasti na něm.  

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká 
odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o 
svých potřebách s personálem. 

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém 
rozhodování ohledně jejich zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě 
musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a 
před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo 
emociálního rozrušení. 

5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být 
respektováno jejich soukromí. 

6. Dětem se musí dostávat péče náležitě vyškoleného personálu, který si je 
plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny. 

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou 
v nemocnici své věci. 

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny. 
9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby 

odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň 
vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti. 

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, 
přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu. 

 
 
Tento dokument vychází z textu Charty práv dětských pacientů organizace 

NAWCH se sídlem v Londýně. 
Materiál v tomto znění podpořila Centrální etická komise při Ministerstvu 

zdravotnictví ČR. 
 



Příloha č. VII Foto z realizovaných preventivních návštěv v nemocnici 
   (DCH MN Ústí nad Labem) 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  

Malý chirurgický operaMalý chirurgický opera ččnníí týmtým

 

PoslouchPoslouch ááme svoje srdme svoje srd íícckoko……



Příloha č. VIII Reakce dětí ústecké ZŠ na návštěvu v nemocnici 
 

 
 
 



Příloha č. IX  Foto z přípravy dítěte na výkon (DCH MN Ústí nad 
Labem) 

 
 

 
 

 



Příloha č. X Kiwanis panenka v Ústí nad Labem 
 
 

 
 



Příloha č. XI Písemně vypracovaná příprava na výkon (Ústí nad 
Labem) 

 
Příprava na operační výkon 
/Mladší školní věk/ 
 
Vítáme Tě u nás na oddělení dětské chirurgie. Někdy se prostě stane, že je nutné, abys 
v nemocnici zůstal. Vás děti, stejně jako dospělé, trápí různé problémy a nemoci /jako jsou 
nejčastěji například kýla, zánět slepého střeva/, ale také různé úrazy/ zlomeniny rukou, 
nohou/. Těch nemocí a úrazů bychom mohli vyjmenovat určitě veliké množství, ale to teď 
není důležité. Důležitý jsi teď ty a důvod proč jsi tady. A stejně tak důležité je i to, abys šel 
brzy a zdravý domů. 
 
Určitě už jsi slyšel název operační sál. To je taková zvláštní místnost tady u nás v nemocnici. 
Sestřičky i páni doktoři tam chodí úplně jinak oblečení než vidíš na oddělení. Všichni chodí 
v zeleném, mají na sobě zelené kalhoty, halenu, plášť a na hlavě mají čepici a přes pusu 
ústenku. A víš proč? To proto, že na operačním sále nesmějí být žádné bacily. Bacily vůbec 
v nemocnici nemáme rádi a proto i ty, když na sál pojedeš, dostaneš na hlavu čepičku stejnou 
jako mají sestřičky a doktoři. A pamatuj si, ta čepička je už tvoje, odneseš si jí domů na 
památku!  

Ještě předtím, než na sál pojedeš, Tě sestřička nebo maminka vykoupe, umyje Ti hlavičku, 
ostříhá nehty a vyčistí ouška a pupík. To všechno se právě kvůli bacilům musí, víš. Pak Ti 
vysvětlí, že každý, kdo jede na sál nesmí 6 hodin před operací jíst a  pít. To je opravdu moc 
důležité!! Ono se u nás dělá opravdu vše tak, aby děti nic nebolelo, a tak Tě pan doktor uspí. 
Víš, a kdybys měl plné bříško a náhodou se Ti ve spánku udělalo špatně, tak by jsi to 
zvracení, jak spinkáš, mohl vdechnout, a to by jsi pak tady v nemocnici byl moc dlouho. 
Takže si pamatuj, že opravdu nesmíš nic jíst a pít!!!!!. 
Ničeho se neboj. Než pojedeš na sál přijde za Tebou sestřička a včas Ti řekne, co se bude dít. 
Přinese Ti na lžičce kapky a ty když spolkneš, tak už budeš muset být na postýlce. Jsou to 
totiž kapičky, po kterých se Ti bude chtít spinkat a které každý, kdo jede na sál dostane.  No a 
pak už si lehneš  na vozík a je nutné, abys jel bez pyžamka. Neboj, to si sundáš až pod dekou, 
aby Tě nikdo neviděl. Ptáš se proč bez pyžamka? Protože i v něm se schovávají bacily a ty jak 
už víš na sále být nesmí. A už nám nic nebrání v cestě . Dívej se pozorně na strop, je plný 
obrázků a ty Tě dovedou až na operační sál. Ale nemusíš být smutný, obrázky jsou i tam, 
vítají Tě postavičky z večerníčků, které dobře znáš. No a pak přijede sestřička /pozor nelekni 
se, už bude oblečená celá v zeleném/ a ty si přelezeš na její vozík. Hned Tě zase přikryje,  dá 
Ti na hlavičku  čepičku a odveze Tě na uspávárnu. Uspávárna se jmenuje proto, že se zde 
uspávají děti a je to místnost, kde si zase můžeš prohlížet obrázky namalované na zdi a mají 
zde i hračky. Pak už přijde pan doktor nebo paní doktorka, který se jmenuje anesteziolog. To 
je pan doktor, který se stará o to, aby Tě během operace nic nebolelo, abys klidně spinkal a  o 
ničem nevěděl. Tenhle pan doktor potřebuje ke své práci takový speciální přístroj, ale ty z něj 
uvidíš jenom dýchací masku a balónek. Tu masku ti dá na pusinku, ty si jí můžeš klidně sám 
držet a tím panu doktorovi moc pomůžeš. A pan doktor je takový šikulka, že Ti tam pustí 
takový trochu voňavý vzdoušek, to on umí, a když budeš krásně dýchat a nafukovat balónek, 
tak brzy usneš a probudíš se až na postýlce. No, a pak přijde pan doktor a řekne Ti, že už jsi 
uzdravený a že  půjdeš brzy domů. 



Příloha č. XII Foto úpravy nemocničního prostředí 
 

 

 
 
 
 



Příloha č. XIII Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských 
oborů 

(Věstník MZČR č.7/2004) 
Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 

• Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen “zdravotnický pracovník”) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a 
důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. 

• Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě 
práv pacientů a v Chartě práv hospitalizovaných dětí. 

• Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za 
podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení, za přispění ke klidnému umírání a důstojné smrti. 

• Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování 
zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své. 

• Zdravotnický pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace 
získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a 
znehodnocením. 

• Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho profesi a dodržuje je. 

• Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče komerčním zájmům subjektů, působících v oblasti zdravotnictví. 

Zdravotnický pracovník a spoluobčané 

• Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské 
přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců. 

• Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za 
jejich zdravotní stav a případnou léčbu. 

• Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání. 

• Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální možné míře o zajištění intimity. 

• Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem (PRO). 

• Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální 
rozpoložení pacienta, současně jsou respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako poskytovatele zdravotní péče. 

Zdravotnický pracovník a praxe 

• Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a pravomocí, s potřebnou mírou autoregulace a empatie. 

• Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po celou dobu svého profesionálního života a své nové znalosti 
a dovednosti se snaží využít v praxi. 

• Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče. 

• Zdravotnický pracovník poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad rámec svých pravomocí, pokud ji nemůže poskytnout způsobilý 
zdravotnický pracovník a pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí plynoucí z nedostatečných znalostí a dovedností 
zdravotnického pracovníka. 

• Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických 
povolání. 

• Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků. 

Zdravotnický pracovník a společnost 

• Zdravotnický pracovník působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při poskytování zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí na 
podporování a šíření zásad zdravého života, zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí. 

• Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí. 

Zdravotnický pracovník a spolupracovníci 

• Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní 
zdravotní péče o pacienta. 

• Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i spolupracovníků jiných odborností. 

• Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým. 

• Zdravotnický pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním 
nebo jednáním jiného zdravotníka či osoby. 

Zdravotnický pracovník a profese 

• Zdravotnický pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání. 

• Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese. 

• Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně. 



Příloha č. XIV Desatero péče o nemocné dítě 
 
 

Desatero péče o nemocné dítě 
1. Měj úctu k dítěti jako ke člověku. 
 
2. Upřímně se zajímej o dítě. 
 
3. Dej dítěti dostatek informací o provozu oddělení. 
 
4. Napřed pověz dítěti, co se s ním bude dělat a řekni mu, co se od něho 
očekává. 
 
5. Dokaž uspokojit aspoň nějakou z jeho základních a psychosociálních 
potřeb. 
 
6. Udržuj stálý osobní kontakt pomocí rozhovoru, úsměvu, pozornosti, 
sympatie. 
 
7. Zkus dítě při rozhovoru pozorně poslouchat. 
 
8. Povídej si s dítětem o tom, co samo chce. 
 
9. Ve tvém chování ať nepřevládá křik, hněv a zlost nad klidnějšími 
způsoby chování. 
 
10. Zkus se dívat na situaci očima dítěte. 



Příloha č. XV Foto canisterapie na DCH MN Ústí nad Labem 
 
 

 
 

 
 
 

 



Příloha č. XVI Zdravotní klaun na d ětském oddělení 
 

 
 
 

 
 
 



Příloha č. XVII Dotazník pro herní specialisty 
Vážený/á, dovoluji si Vás oslovit se žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové 
práce na téma: “Role herního pracovníka v systému péče o hospitalizované dítě.“  
Cílem této diplomové práce je shromáždění klíčových informací o terapeutickém a sociálně 
pedagogickém významu herní práce, o postavení herního pracovníka v systému péče o hospitalizované 
dítě a dále hledání odpovědi na otázku, zda je herní pracovník plnohodnotným členem zdravotnického 
týmu. 
Případné dotazy a nejasnosti zodpovím e-mailem: michaela.rothova@mnul.cz nebo tel: 47 711 2386. 
 
Dotazník pro herního pracovníka 
1. Jste? 
muž  -  žena  
 
2. Kolik je vám let? 
18-24        25-34         35-44         45-54        55-více 
 
3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 
Základní      střední bez maturity       střední s maturitou     VOŠ        VŠ 
 
4. Jste vzdělán v oboru herní práce?   ANO    NE 
Pokud ano, uveďte jaké vzdělání jste absolvoval? …………………………………………………. 
 
5. Organizace, ve kterém pracujete? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Jak by jste vy sám definoval potřebnost herního specialisty ve zdravotnickém týmu? 
nepostradatelný  -  částečně postradatelný  - zcela postradatelný 
 
7. Vaše role je  v pracovní smlouvě nazvána herním pracovníkem nebo je pojmenována jinak? Napište 
jak? 
……………………………………………………………………. 
 
8. Definujte stručně jednou větou vaši roli ve zdravotnickém týmu. 
…………………………………………………………………….. 
 
9. Cítíte se být plnohodnotným členem zdravotnického týmu? 
Ano            Ne              Nevím 
 
10. Co vás posiluje v roli herního pracovníka? 
……………………………………………………………………. 
 
11. Co Vám bere sílu ve vaší práci?  
……………………………………………………………………. 
 
 
12. Kdy byl zařazen herní pracovník do týmu oddělení? Uveďte rok. 
…………………….. 
 
13. Kdo vaši pracovní náplň vypracovával? 
………………………………………………………… 
 
14. Pokuste se stručně jednou větou definovat postavení herního pracovníka v systému péče o hospitalizované  
dítě v ČR? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Co vnímáte jako největší překážku vaší práce herního pracovníka? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
16. Kdo nebo co vám dává podporu při výkonu práce herního pracovníka? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 



17. Co je vaší pracovní náplní? Popište hlavní body… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
18. Jak musí být, dle vás,  herní specialista teoreticky a prakticky vybaven pro práci? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
19. Jsou nějaké nároky zaměstnavatele na vaše vzdělání jako na herního specialistu? 
Ano     -     Ne           
Pokud ano, jaké?................................................................................................................................ 
 
20. Jak si myslíte, že je vaše práce hodnocena ze strany zdravotnického personálu? 
 
nepostradatelný  -  částečně postradatelný  - zcela postradatelný 
 
21. Jak si myslíte, že je vaše práce hodnocena ze strany rodi čů a nemocných dětí? 
 
nepostradatelný  -  částečně postradatelný  - zcela postradatelný 
 
22. Je pravidelně hodnocena vaše práce? 
Ano       Ne         Nevím 
Pokud ano, jak?.................................................................................................................. 
 
23. Podílíte se vy sám na tomto hodnocení? 
Ano       Ne          
 
24. Jste zaměstnancem organizace ve které pracujete? 
Ano        Ne 
Pokud ne, kdo vás zaměstnává?........................................................................................... 
 
 
25. Jaké jsou hlavní metody vaší práce? Vyjmenujte Vámi nejvíce používané. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
26. Jaké procento vaší práce tvoří individuální příprava dětí na lékařské zákroky? 
………………………………. 
 
27. Jaké pomůcky, individuální přístupy ve své práci používáte především? Vyjmenujte. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
28. Který z nich považujete za nejdůležitější? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
29. Vysvětlete stručně proč? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
30. V jakém věkovém období dítěte využíváte nejvíce hru jako převládající činnost? 
…………………………………………. 
 
31. Kde všude lze dle Vás herní práci využít? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
32. Jakou důležitost přikládáte hře? 
nepostradatelná  -  částečně postradatelná  - zcela postradatelná 
 

 



Příloha č. XVIII  Dotazník pro vedoucí nadřízené pracovníky 
Vážený/á, dovoluji si Vás oslovit se žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové 
práce na téma: “Role herního pracovníka v systému péče o hospitalizované dítě.“  
Cílem této diplomové práce je shromáždění klíčových informací o terapeutickém a sociálně 
pedagogickém významu herní práce, o postavení herního pracovníka v systému péče o hospitalizované 
dítě a dále hledání odpovědi na otázku, zda je herní pracovník plnohodnotným členem zdravotnického 
týmu. 
Případné dotazy a nejasnosti zodpovím e-mailem: michaela.rothova@mnul.cz nebo tel: 731 618 220. 
 
Dotazník pro vedoucí nadřízené pracovníky 
1. Jste? 
muž  -  žena  
 
2. Kolik je vám let? 
18-24        25-34         35-44         45-54        55-více 
 
3. Organizace, ve kterém pracujete? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Vaše pracovní zařazení? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Jak by jste vy sám definoval potřebnost herního specialisty ve zdravotnickém týmu? 
nepostradatelný  -  částečně postradatelný  -  zcela postradatelný 
 
6. Definujte stručně jednou větou roli herního pracovníka ve zdravotnickém týmu. 
…………………………………………………………………….. 
 
7. Vnímáte herního pracovníka jako plnohodnotného člena zdravotnického týmu? 
Ano            Ne              Nevím 
 
8. V čem vidíte v této profesi největší přínos? 
……………………………………………………………………. 
 
9. Je něco, co dle vás roli a postavení herního pracovníka ztěžuje?  
……………………………………………………………………. 
 
 
10. Kdy byl zařazen herní pracovník do týmu oddělení? Uveďte rok. 
…………………….. 
 
11. Kdo byl hlavním iniciátorem zavedení herního pracovníka na vašem oddělení? 
…………………………………………………………………………………… 
 
12. Pokuste se stručně jednou větou definovat, jak vnímáte postavení herního pracovníka v systému péče o hospitalizované dít
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
13. Co vnímáte jako největší překážku v práci herního pracovníka? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Kdo sestavil pracovní náplň pro herního pracovníka na vašem oddělení? 
………………………………………………………………………………………………….. 
15. Co je pracovní náplní herního pracovníka na vašem oddělení? Popište hlavní body… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
16. Jak musí být, dle vás,  herní specialista teoreticky a prakticky vybaven pro práci? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 



17. Jsou nějaké nároky zaměstnavatele na vzdělání herního specialisty? 
Ano     -     Ne           
Pokud ano, jaké?................................................................................................................................ 
 
18. Jak je práce herního pracovníka hodnocena ze strany zdravotnického personálu? 
 
nepostradatelný  -  částečně postradatelný  - zcela postradatelný 
 
19. Jak je práce herního pracovníka hodnocena ze strany rodi čů a nemocných dětí? 
 
nepostradatelný  -  částečně postradatelný  - zcela postradatelný 
 
20. Je pravidelně prováděno hodnocení herního pracovníka? 
Ano       Ne         Nevím 
Pokud ano, jak?.................................................................................................................. 
 
21. Podílí se sám herní pracovník na tomto hodnocení? 
Ano       Ne          
 
22. Je zaměstnancem vaší organizace? 
Ano        Ne 
Pokud ne, uveďte jeho zaměstnavatele ........................................................................................... 
 
 
23. Jaké jsou hlavní metody  práce herního pracovníka na vašem oddělení? Vyjmenujte ty nejvíce používané. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Odhadněte, jaké procento práce herního pracovníka tvoří individuální příprava dětí na lékařské zákroky? 
………………………………. 
 
25. Znáte, jaké pomůcky, individuální přístupy ve své práci používá herní pracovník na vašem oddělení? Vyjmenujte.
………………………………………………………………………………………………………. 
 
26. Které z nich považujete za nejdůležitější? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
27. Vysvětlete stručně proč? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
28. Kde všude lze dle Vás herní práci využít? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
29. Jakou důležitost přikládáte hře? 
nepostradatelná  -  částečně postradatelná  - zcela postradatelná 
 

 



Příloha č. XIX Otázky k rozhovoru a focus group 
 
 
 
Otázky směřující k cíli č. 1 
1. Když řeknu herní pracovník. Co Vás napadá? 
 
2. Jakou roli má herní pracovník ve vašem týmu? 
 
3. Je plnohodnotným a postradatelným článkem vašeho týmu? Zhodnoťte zda byste ho 
zařadily jako nepostradatelného, částečně postradatelného nebo zcela postradatelného. 
 
 
 
Otázky směřující k cíli č. 2 
4. Jak vnímáte postavení herního pracovníka ve zdravotnictví? 
 
5. Co vnímáte jako největší překážku v práci herního pracovníka? 
 
6. Co je pracovní náplní herního pracovníka u vás? 
 
7. Jak je práce herního pracovníka hodnocena zdravotníky a dětmi s jejich rodiči? 
 
 
Otázky směřující k cíli č. 3 
8. Jaké jsou hlavní metody práce herního pracovníka u vás? 
 
9. Které z nich považujete za nejdůležitější? 
 
10. Uveďte možnosti, které herní práce v České republice dle vás může nabídnout. 
 
 
 
 
 
 
 
U herních pracovníků byla zaznamenána ještě odpověď na tyto dvě doplňující otázky : 

 
1. Proč tuto práci děláte? Co vám přináší a co vám bere? 
 
2. Co by stalo, kdyby se stal zázrak a herní pracovník by byl státem uznávanou profesí? 
 



Příloha č. XX Přepisy rozhovorů 
 

 

První rozhovor s respondentem A 

Dětská sestra – herní pracovník 

Praha  FN Motol  dne 16.02.2011 

 

Vysvětlivky: 

A - respondent 

R – dotazující 

 

 

R -  Když řeknu herní pracovník. Co Vás napadá? 

A – Herní pracovník, napadne mě něco důležitého, pěkného, obohacujícího, ale bohužel něco, 

co ještě ani nestačilo vyklíčit. O co se už tady léta snažíme,  zatím to spíš skomírá a je to na 

filosofické úrovni, ale samozřejmě z toho praktického hlediska by to měl být člověk, který má 

rád lidi, má rád děti, snaží se v rámci své práce se starat o to, aby jim bylo dobře, aby 

rozuměly, co se s nimi děje, aby si i v nemoci mohly hrát, aby měly u sebe svoje rodiče – 

pokud se týká třeba lidí v ústavech, aby měli důstojné podmínky k životu. Je to někdo kdo 

kultivuje vztahy i prostředí a snaží se myslet na ty pacienty, klienty jako na lidi, nejenom jako 

na objekt péče nebo na diagnózu, jako na individuelní lidské bytosti, kteří mají svoje potřeby 

nejenom ty zdravotní, ale i jiný a snaží se jim pomoct je naplňovat.  

 

R - Jakou roli má herní pracovník ve vašem týmu? 

A – Mám víc rolí. Jsem hlavně komunikátor. Člověk, který  se vzdělává v různých rolích a 

v různých oborech.  I tak kolikrát mám pocit, že mě to více svazuje než osvobozuje. Kdybych 

byla jenom v té jedné roli, v roli sestry, přijde mi to jednodušší. Být v hlavní roli, která je 

jasně definovaná a máš ty hranice. Kdyžto já se cítím pořád bez hranic a neukotvená , protože 

bych chtěla být i herní specialista, i ta kontaktní sestra….což mi říkají i mí kolegové, že jsem 

vlastně kontaktní sestra pro rodiče, pro rodinu …..trošku se cítím i sociálním pracovníkem , to 

jsem vystudovala, trošku mě to táhne i k psychoterapii . Takže i mě tohle povolání na jednu 

stranu obohacuje, ale na druhou stranu mi to bere jakoby vítr z plachet. 

 



R -  Je herní pracovník plnohodnotným a postradatelným článkem vašeho týmu? 

Zhodnoťte zda byste ho zařadily jako nepostradatelného, částečně postradatelného nebo 

zcela postradatelného. 

A - Částečně postradatelný. Teď tam nejsem, jsem na pracovní neschopnosti a jsem svým 

způsobem postradatelná. Předpokládám, že mě nepostrádají, co mě neznají a co neočekávají. 

R - Jak vnímáte postavení herního pracovníka ve zdravotnictví? 

A – To jaké jedna z mých bolestí , že mám pocit, že bych měla být herní specialista, ale já to 

vnímám tak, že když není vymezený , je to široký pojem. My můžeme vzít model z Velké 

Británie , který je nějak nastavený. Jenomže ten se pohybuje v systému , kde nejsou jenom 

zdravotníci, ten systém je o více profesích a ty lidi mají jasně svoje vymezení. To znamená, 

že herní specialista je tam nějak vymezený. Tím, že my bychom ho přinesli sem , kde spousta 

věcí chybí ,  tak tady u nás to samozřejmě svádí k tomu,  a nakonec to učí i tak ten kurz  

v Plzni, že člověk má být v této profesi různorodý a měl by pokrývat takové ty díry v  našem 

systému. Ale já nejsem přesvědčená o tom, jestli je to dobře. Pak to může vést k tomu, co se 

stalo teď mě, že jsem úplně vyhořená a že prostě nevím, co dřív a nemám pocit nikdy 

skončené práce. Mám pocit, že tím, že záběr mé práce je tak široký, tak já ho nejsem schopná 

obsáhnout. A to si myslím, že je strašná chyba, že jsme si ten obor nedefinovali  a že se v tom 

člověk točí. Takže já bych měla být herní specialista, ale já supluji od sociálního pracovníka, 

přes psychologa, prostě všecko. A budoucnost? Já jsem pesimista, mám pocit, že nás stále 

ubývá. Možná je chyba v tom, že neumíme dostatečně nadchnout mladé, já tím, že učím, se 

jim snažit předat co jde, vnuknout jim myšlenku o  potřebnosti herního pracovníka, ale je 

problém nabízet něco, co neexistuje. Naše práce má potenciál, já si myslím, že tohle je 

opravdu věcí toho systému, protože kdyby ten systém byl funkční , tak že by se člověk 

nemusel takhle rozkročovat.  

 

R - Co vnímáte jako největší překážku v práci herního pracovníka? 

Cítím se bez hranic a neukotvená. Nemáme hranice naší profese, nemáme oporu v legislativě, 

neexistujeme. No, já jsem v takové trochu divné situaci, že já vlastně na jednu stranu se cítím 

být herní specialista , ale na druhou stranu už dneska to strašně málo jakoby naplňuji to, co si 

pod tím představuji. To znamená spíš tu péči o ty děti. Já už jsem dneska hozená okolnostmi a 

tím, jaké máme klienty , protože většina našich dětí je malých, to znamená že pro mě už 

dneska je spíše hlavní ta rodina. Protože ty děti se operují v malém věku , tak mám dva typy 

dětí. Buď mám a dvě třetiny dětí jsou kojenci, novorozenci a batolata a dejme tomu třetina 



jsou dospívající, puberťáci, kteří se reoperují. Ale téměř v našem oboru vymizeli děti na 

úrovni předškolního  nebo mladšího školního věku. 

 

Ještě musím říct. Zdravotníci jsou zdravotníci. Někteří mají ty přesahy a sociální cítění, 

pečujou o psychiku pacienta a jeho cítění, ale spousta  z nich to nemá a já to vnímám tak, že 

je to kolikrát jejich dobrá vůle. A tím, že ten systém je děravej a přijde tam někdo, má 

vzdělání a zájem pracovat komplexně, tak ten se v tom utopí.  Že ty hranice prostě nejsou 

vymezený. My máme kompetence, ale nemáme hranice a je to vlastně na tom, jak si je 

stanovíme. Když někdo přijme herního specialistu, tak moc neví, co to vlastně je. To 

znamená, že ten člověk se musí nějak představit, musí se nějak vymezit, ale podle mě, pokud 

je to schopném člověk a člověk vzdělanej , tak jakoby ho to svazuje v tom, že cítí mezery.  

Je fakt, že velkou předností herního specialisty je jeho začlenění do zdravotnického týmu. 

Když má na starosti ty konkrétní děti, je podstatně víc zajištěna kontinuita péče, je to prostě 

komplexně nejlepší. Dobré je to i v tom, že může zasahovat do děje oddělení, přijde mi, že 

výbornou věcí je, že herní specialista působí v tom týmu jako stabilizátor a že je to osoba, na 

kterou se ty děti a rodiče mohou obracet, on je prostě jistota. A to mají děti rády, on je tam 

pro ně, dává jim to najevo a ta příslušnost k tomu konkrétnímu týmu je prostě důležitá.  Takto 

získáváš i větší pravomoce, můžeš dávat zpětnou vazbu, i těm dětem, rodičům, i těm 

zdravotníkům. V současné době dochází k rušení škol při nemocnici a vhodným doplňujícím 

článkem by mohl být právě herní pracovník.  

 

R -  Co je pracovní náplní herního pracovníka u vás? 

A – Navazování kontaktu s hospitalizovanými rodinami, jejich provázení hospitalizací -  

jejich psychická podpora, praktická pomoc. Podpora vlastních sil dětí - přípravy na zákrok, 

podpůrné rozhovory, terapeutická hra, edukace rodičů, volná hra – smysluplné využití 

volného času, krizová intervence u dětí v terminálním stadiu onemocnění, péče o pozůstalé 

rodiče, zdravotně sociální poradenství. Psala jsem ji sama. 

 

R - Jak je práce herního pracovníka hodnocena zdravotníky a dětmi s jejich rodi či? 

A - Já si myslím že pozitivně. Tohle je jeden z momentů, který mě u té práce drží , ta zpětná 

vazba od těch lidí je, často mi i píší, volají. Naši rodiče založili s mou pomocí Občanské 

sdružení Srdíčko,  přes to občanské sdružení se stále stýkáme, takže se spoustou lidí jsem 

opakovaně v kontaktu, děti i umírají a já jsem s nimi v kontaktu i po úmrtí těch dětí, píšu si 

s nimi i dál a tohle je to, co mě utvrzuje v tom, že to má smysl. Oni zdravotníci jsou zaměření 



na výkon, nejsou empatičtí, stříhají to jak na pásu a já mám stále pocit, že mi záleží na tom 

pracovišti, na těch lidech, na kolezích, tak chci vyplňovat ty mezery, které tam vznikají, často 

řeším věci, které jsou nedořešené a tím pádem se mi pak ty hranice strašně rozšiřují.  

 

R - Jaké jsou hlavní metody práce herního pracovníka u vás? 

A – Rozhovor, terapeutická hra, cílená edukace, zúčastněné pozorování, krizová intervence a 

poradenství. 

 

R - Které z nich považujete za nejdůležitější? 

A – Rozhovor. Je-li veden ve vhodný čas, na klidném místě, empaticky a vstřícně, naváže se 

většinou dobrý kontakt a získá důvěra rodiny. Je to samozřejmě dáno specifiky pracoviště. 

 

R - Uveďte možnosti, které herní práce v České republice dle vás může nabídnout. 

A – U dětí v lůžkových zařízeních, v ambulancích, v domácí péči,  v ústavech sociálních 

služeb. To samé ale platí i u dospělých s tím, že se metody a techniky vždy přizpůsobí věku a 

zdravotnímu stavu klienta. 

 

Doplňující otázky na závěr: 

R - Proč tuto práci děláte? 

A - Já jsem ráda, že jsem k tomu došla, vlastně jsem to dělala, aniž bych věděla, že dělám 

herní práci. Když se otevřela oddělení rodičům, začlo se přece jen uvažovat , že je nezdravé, 

aby ty děti nebyly informované, aby to nebyly balíky, které se násilím někam překládaj a něco 

je jim nařizováno. De facto jsem si to vymyslela a snažila jsem se prosadit, že by na oddělení 

měl být vždy někdo, kdo bude to dítě a rodinu provázet nemocí a to jsem ještě ani netušila, co 

to herní práce je. Měla jsem od začátku podporu od lékařů i sester, protože naši lékaři se 

školili i v Anglii a tudíž věděli, kdo je herní pracovník i co dělá a jakou má pozici ve 

zdravotnickém týmu. Primář od začátku chtěl, abych svojí péči věnovala rodičům a vrchní 

zase, abych jí věnovala dětem.  Od začátku jsem věděla, že se to v plném rozsahu u nás dělat 

nedá, na to je jedna osoba málo. Snažila jsem se tedy toto i přesto naplňovat a pak byl přijat 

ještě jeden herní pracovník. Já jsem tedy víc pečovala o rodiče a Klára zase o děti. Toto bylo 

nejlepší, protože teď už jsem zase sama a mám stále výčitku z něčeho, co se nedá stihnout.   

 

 

 



R - Co vám ta práce přináší a co vám bere? 

A - Dělá mi dobře, že dělám práci, která má smysl, rodiče mi moji potřebnost dávají najevo, 

ta práce mě baví. To že pomáhám mě uspokojuje, na druhou stran mě to ale i vyčerpává. 

Vždycky je práce provázaná s osobním životem. Někdy je to náročné, někdy přínosné.  

 

R -  Co by stalo, kdyby se stal zázrak a herní pracovník by byl státem uznávanou profesí? 

A - Já tomu ale věřím, já tuhle myšlenku ještě stále neopustila, jsem přesvědčená o tom, že se 

to musí jednou prolomit, ať už se budeme jmenovat jakkoliv, ať už budeme jakkoliv zařazení . 

Já už jsem se dávno vzdala toho, že to má být idea, myslím si, že bychom měly jít do 

nějakého rozumného kompromisu , aby nás přibývalo a aby lidi věděli, že je to dobrý a 

smysluplný.  Bylo by skvělé, kdyby nám i systém sám pomohl, pamatuji si, jak nás Česká 

pediatrická společnost a další odborné společnosti lékařů podpořily, včetně psychologů a 

uznali, že to je fakt dobré a potřebné. Tahle podpora stále přetrvává, ale je nutná iniciativa. 

Zatím na to máme sílu a snad to po nás přeberou i další nadšení. Je teda dobré stále 

přesvědčovat mladé, že to je dobrý , budeme doufat, že se následovníci najdou, aby to dotáhli. 

Ale já se toho cíle zatím nevzdávám a nemyslím si, že by to mělo skončit, protože by to 

znamenalo obrovský krok zpátky. Protože když nic, alespoň se o tom ví, ví se, že někde to 

funguje a tam už si bez toho třeba tu práci na dětském oddělení nedovedou představit, a vím, 

že i zdrávy mají povědomí o naší profesi.  Takže je fajn, že do systému vzdělávání se toto 

povědomí podařilo začlenit, třeba institut v Brně a zdrávky. Proti nám ale hraje fakt, že je 

zrušeno vzdělávání dětských sester. Ideální by byl stav, kdyby byli všude na dětských 

odděleních herní specialisti. V Anglii prostě platí doporučení, jak by ta péče měla vypadat a 

ty nemocnice se tím řídí. Vše se opírá o legislativu, je to samostatná profese a záleží i na 

zřizovateli. Nicméně se klade důraz na psychickou pohodu dětí a od toho se vše odvíjí. I ta 

péče.  Je to prostě věc priorit. U nás se toto ještě hodně podceňuje. 

 

 

Druhý rozhovor s respondentem L 

Dětská sestra – herní pracovník 

Praha  FN Plzeň dne 06.04.2011 

 

Vysvětlivky: 

L - respondent 

R – dotazující 



 

R -  Když řeknu herní pracovník. Co Vás napadá? 

L – Je to človíček, který v té nemocnici má spojit svět dětí, svět dospělých, svět laiků, svět 

profesionálů a je to někdo, kdo se snaží pomoci těm dětem a rodičům tu  hospitalizaci projít 

tak, aby dětičky měly co nejmenší míru stresu z toho všeho, z nového prostředí, z výkonů, 

které se zde provádí. Snažíme se, aby na nás pokud možno měly i dobrou vzpomínku a aby to 

pro ně nebyla negativní zkušenost, kterou si ponesou dál do dalšího života. Lidem se 

představuji jako že jsem herní specialista, většina z nich se hned zeptá co že to je za profesi a 

kde všude v nemocnicích to existuje, že vůbec nevěděli, že něco takového existuje takže jim 

hned prostě v několika větách vysvětlím, co vlastně pro ně můžu udělat. 

 

R - Jakou roli má herní pracovník ve vašem týmu? 

L – Nepostradatelný. Ta role je taková, že podporuji, doplňuji, spojuji pacienty, rodiče a členy 

ošetřujícího personálu. Asi největší zátěží pro ty děti tady u nás je jednak stres z nového 

prostředí, z bílých plášťů a podobně, jednak velmi náročné vyšetřovací metody a není jich 

tady málo, proto se snažíme na to ty děti vlastně na všechno připravit, snažíme se podpořit 

celou tu rodinu  a to si myslím, že je stěžejní část mé práce. Jsem nedílná součást týmu. 

 

R - Jak vnímáte postavení herního pracovníka ve zdravotnictví? 

L – Nejhůř asi snášíme to, že neexistujeme jako profese a nevím, jestli se nám to někdy 

podaří. Museli bychom si to prosadit do zákona o nelékařských zdravotnických profesí , kde 

bychom museli zaregistrovat naši profesi jako nelékařskou zdravotnickou profesi a nevím, 

jestli je to optimální model a nevím, jestli jsme schopni vytvořit nějaký úplně nový model 

formou třeba právě těch občanských sdružení a podobně. Mám takový pocit, že v současné 

době jakoby nastává doba, kdy je mnohem těžší jako občanské sdružení nové vůbec prorazit 

s novou myšlenkou – což tedy ale neznamená, že se o to nemáme pokusit, ale jsme 

v provizoriu. 

 

R - Co vnímáte jako největší překážku v práci herního pracovníka? 

L – Nejsme etablováni jako profese, to je ta největší bolest ze všeho. Na druhou stranu, já už 

zde cítím takovou podporu, že na mém pracovišti překážky nevidím. Občas ještě to, že když 

chybí sestřičky, tak musím provádět tuto práci a zde vidím, že není optimální, když se smísí 

práce sestry a práce herního specialisty. Vidím jako nedobré, už kvůli dětem, že jeden den 

jsem sestra a druhý herní pracovník. Ony si to nedokážou v té hlavičce přesmyknout a mají 



pak chaos, kdo vlastně jsem. Na druhou stranu je to lepší, než kdyby tam nebyl nikdo. Je to 

kompromis. Druhá věc, která mě v minulosti trápila je, že jsem pracovala kdysi pro více 

oddělení a čas ukázal, že není možné kvalitně vykonávat herní práci současně na více 

pracovištích.  Musela jsem se stáhnout na jedno stabilní oddělení, protože není možné 

pracovat na více frontách. Ta práce potom ztrácela kontinuitu, ztrácela smysl i kvalitu, 

protože myšlenkami jste jinde, víte, že jste ve stresu a nejste tu práci schopni zajistit kvalitně. 

V současnosti jsem naplno na oddělení Větších dětí, kde máme v průměru 15 

hospitalizovaných dětí a satelitně můžu být a bývám přivolávána i na jiná oddělení za jiným 

účelem. Se zdravotnickým personálem jsem v permanentním kontaktu a ani dají i na mé 

doporučení týkající se například toho, zda bude to dané vyšetření pro dítě únosné a zda ho 

zvládne nebo nezvládne. I já jim přináším doporučení a oni vnímají moji práci jako pomoc v 

léčbě nemocného dítěte. Naše klinika, i přes personální úskalí, nechce herního pracovníka 

pustit, protože oni ví, že děti jsou v pohodě a že tahle práce usnadňuje léčení a komunikaci 

s nemocnými dětmi a jejich rodiči.  Prostě bez podpory kliniky by to nešlo. 

Takže momentálně si myslím, že naše profese je nyní velmi rozmanitý mix speciálních 

pedagogů, sestřiček. Lidí,  kteří buď prošly kurzem v Plzni nebo dělají herního specialistu už 

kvalifikovaně a nebo i už začínají nové modely, kdy do zařízení přichází někdo z venku 

formou Občanského sdružení nebo podobně.  

 

R - Co je pracovní náplní herního pracovníka u vás? 

L – Edukuji před vyšetřeními, před výkony, starám se o volný čas dětí. Pečuji o psychickou 

pohodu dětí a doprovodu a o informovanost pacientů. Koordinuji další aktivity jako jsou třeba 

dobrovolníci nebo zdravotní klaun. Zařazená jsem jako všeobecná sestra, ale v náplni to mám 

přizpůsobeno tak, že tam mám velkou měrou zohledněnou herní práci. Ona do náplně sestry 

část těch mých činností patří. Takže je to tam uděláno tak, že je vypíchnuto to důležité. 

Tvořila mi ji vrchní sestra, ale ta už věděla, co tahle práce obnáší, protože přede mnou tady již 

pracoval herní pracovník, takže už se na něco navazovalo.  

 

R - Jak je práce herního pracovníka hodnocena zdravotníky a dětmi s jejich rodi či? 

L – Říkají. Proč to není i na dospělácích a jaký bezvadný to je, že tam je člověk, který jim 

rozumí. Mají hrozně milej pocit, že je tam někdo, kdo k nim hned na začátku vysílá ten 

signál, že tam je pro ně a že na ně bude mít čas, a že jim pomůže to všechno projít a že se 

může rodič i spolehnout na to, že když se svým dítětem nemůže být celý den v té nemocnici, 



což třeba u těch teenagerů je,kdo jim pomáhá tou hospitalizací projít, tak jsou z toho nadšení a 

často říkají, že by to bylo fakt dobré i u dospělých pacientů. 

 

R - Jaké jsou hlavní metody práce herního pracovníka u vás? 

L - Hra, rozhovor, doprovázení dětí při hospitalizaci. Pečuji o výtvarné činnosti a tím i  

odpoutávám pozornost od nepříjemného nebo bolestivého vjemu. Také ovlivňuji podobu 

prostředí oddělení. 

 

R - Které z nich považujete za nejdůležitější? 

L – Předně rozhovor, jako metoda. 

 

R - Uveďte možnosti, které herní práce v České republice dle vás může nabídnout. 

L – Především v odděleních nemocnic. Zatím. Obávám se, že pokud nevyřešíme stávající 

provizorium, tak dojde k tomu, že naše profese vymizí. Pokud se skutečně nezavedou – i 

kdyby dva modely – zdravotnický a nezdravotnický a nezavede se stabilní model, který by 

nás do toho zdravotnictví na základě nějaké zkušenosti dostal jako profesi. Divím se, máme 

vzdělání, máme zkušenosti, máme odezvu rodičů i zdravotníků a pokud oni budou ochotni se 

za nás postavit je i na nás, abychom se s tímto provizoriem snažili něco udělat. My totiž 

narážíme i na to, že se liší představy herních specialistů  na to, kdo by takovou osobou měl 

být, jaké vzdělání potřebuje, co všechno by měl znát a umět, kompetence. Mělo by být jasně 

dáno, kdo ten herní specialista vlastně je, jakou odbornou garanci v podobě naší Společnosti 

pro herní práci má  a že už by to měla být jasně daná profese.  

 

Doplňující otázky na závěr: 

R - Proč tuto práci děláte? 

L – Já jsem jako malá holka byla hodně často v nemocnici, byla jsem tam bez rodičů a byla 

jsem na izolacích a snášela jsem to hodně, hodně těžko. Tu dobu si pamatuji, pamatuji si 

veškeré stresy, které to přinášelo v souvislosti s velmi nepříjemnými vyšetřeními, která jsem 

musela podstoupit a pamatuji si dobu, kdy jsem jako máma nesměla být se svými dětmi na 

oddělení hospitalizovaná. Velmi dobře si pamatuji ty negativní pocity, které to ve mně 

vyvolávalo a to byla asi doba, kdy jsem si řekla, že bych chtěla, aby to bylo v těch 

nemocnicích jinak. A to už jsem v té době byla dětská sestřička vzděláním a po mateřské 

dovolené jsem založila malé mateřské centrum , tak jsme si trošičku osahávali tu práci 

z pozice těch rodičů, kteří začínají být aktivní, prostě nechtějí sedět doma a tak jsem si řekla, 



že by takováto aktivita mohla být i v těch nemocnicích a shodou okolností se tady u nás 

v nemocnici dělal konkurz na místo herního specialisty, nemocnice se inspirovala v Praze 

v Motole a v Pardubicích, kde už vlastně fungovali herní specialisté a tam já jsem se potom 

jela podívat i na zkušenou a tímto způsobem jsem se k herní práci dostala. Zažila jsem to i 

z pozice sestry, která nemá čas, která by rozhodně uvítala, kdyby se těm dětem mohla věnovat 

a všechno jim vysvětlovat a podobně. Není to jenom o čase, ale určitě z pozice sestry bych 

takového člověka na oddělení uvítala, takže vím jak je to důležité. Navíc já tu práci mám 

hrozně ráda a myslím si, že většina lidí, kteří ve zdravotnictví dělají to nedělají pro peníze, ale 

z přesvědčení a svědčí o tom to, že zde setrváváme i za nepříliš ideálních podmínek. Já 

v současné době cítím od svého zaměstnavatele obrovskou podporu, už to, že moje místo je 

zde na úkor místa zdravotní sestry a byť jsem zařazením sestra, jsem naplno uvolňována pro 

práci herního specialisty, takže já tady cítím velkou podporu ze strany nemocnice a i podporu 

v tom, že pokud bychom potřebovali něco změnit, budeme podpořeni vedením. Trošičku 

vidím, vnímám jako dluh ze svojí strany, že pro to asi nedělám dost, co bych měla, ale musím 

říct, že je to dané tím, že já zde pracuji někdy na sto i víc procent a doma má člověk rodinu, je 

nucen ještě studovat mimo, navštěvovat semináře a dovzdělávat se a mnohdy je člověk 

skutečně na pokraji těch sil a jestliže má ještě tedy provádět nějakou prevenci syndromu 

vyhoření, kterou já se snažím alespoň trochu minimálně provádět, tak už je to prostě na hraně 

lidských možností. A na druhou stranu, když to neuděláme my, kdo to za nás udělá?  

 

 R - Co vám přináší a co vám bere? 

L – Přináší mi povzbuzení, kdy vidím, že dětem pomůžeme a asi nejhezčí je, když se dětem 

od nás nechce. Nebo když se vrací a vědí kam a za kým, a jsou v klidu a v pohodě. Ty krásný 

reakce ze strany těch rodičů, když se přijdou rozloučit nebo když nás zpátky při kontrole na 

ambulanci přijdou navštívit, tak to je pro nás ta největší odměna. Co mi bere? Nejvíc mi bere 

asi sílu to provizorium, ve kterém jsme, protože jsem bez hranic. A to že jsem sama, že jsem 

do nedávna neměla kolegu. Já třeba vedu a učím studenty – ergoterapeuty a vidím, jak je 

přínosné, když tu nejsem sama, ale mám ještě někoho vedle sebe, protože toto je práce, kdy 

musí být člověk neustále v nasazení, na každý den vymýšlet něco nového, kreativního a 

musím vymyslet způsoby, jak ten svět dětí a dospěláků přibližovat. Na tohle je lepší vždy víc 

osob. Každý den je jiný a je to hrozně náročné, protože musím stále denně sledovat věci, nové 

trendy, nové aktivity, výtvarné aktivity a to je náročné. 

 

 



R - Co by stalo, kdyby se stal zázrak a herní pracovník by byl státem uznávanou profesí? 

L – To by znamenalo, že všichni, kdo se s touto profesí setkali z řad odborné veřejnosti by 

zajásali a myslím si, že minimálně tady v nemocnici, kde už vědí, že herní specialista funguje 

a znají ho, tak by určitě zajásali a ihned sáhli po příležitosti tohoto člověka na oddělení mít. 

Ta zpětná vazba tu je, opakovaně se mě zdravotníci po osobní zkušenosti ptají, jak si je 

možno tuto profesi zajistit i pro své oddělení.  

Ještě bych chtěla dodat, že hlavní podporu, kterou od začátku vnímáme a tahle profese by bez 

ní určitě neexistovala je podpora Nadačního fondu Klíček a manželů Královcových , kteří 

jsou takovými hlavními zastupiteli. Celou dobu i naší vzniklou Společnost pro herní práci 

saturují novými informacemi, podporou, bez jejich vedení a jejich podpora bychom 

v nemocnicích asi vůbec neexistovali.  

 

 

 

Třetí rozhovor s respondentem H 

Dětská sestra – herní pracovník 

Ústí nad Labem Masarykova nemocnice dne 08.03.2011 

 

Vysvětlivky: 

H - respondent 

R – dotazující 

V tomto rozhovoru si respondent a autorka rozhovoru tykají. Je to dáno tím, že desítky let 

spolupracují na jednom pracovišti a autorka považovala za morální toto při přepisu neměnit. 

 

R - Když řeknu herní pracovník. Co Tě napadá? 

H – Pomoc dětem a jejich rodičům. Představuji se dětem jménem, jako někdo, s kým si 

mohou popovídat. Tím, že je u nás herní práce již vedená spoustu let, je mnohým naše profese 

známá a znají ji, třeba i jen z doslechu. Často slyším, jak je možné, že u nás to funguje a nikde 

jinde takového člověka a profesi nepotkají. 

 

R - Jakou roli má herní pracovník ve vašem týmu? 

H – Je součástí, smysluplnou součástí. Herní práce je potřebná, nedoceněná, je v týmu - aspoň 

v našem uznávaná,  a díky ní ubývá konfliktů z neporozumění a nepochopení při komunikaci. 



Jestli to chceš jedním slovem – jsem jedno velké ucho, komunikátor. Rozhovor a hra je pro 

děti přirozená a odstraňuje bariéry a stres, které každá hospitalizace přináší. 

 

R - Je herní pracovník plnohodnotným a postradatelným článkem vašeho týmu? 

Zhodnoť zda bys ho zařadila jako nepostradatelného, částečně postradatelného nebo 

zcela postradatelného? 

Tím, že u nás existuje i díky tobě tak dlouho, jednoznačně nepostradatelný. 

 

R - Jak vnímáš postavení herního pracovníka ve zdravotnictví? 

H – Vnímám ho jako potřebného, ale měl by existovat jako profese, to znamená být zařazen 

do katalogu prací. Měl by mít stanovenou náplň práce a měl by se věnovat dětem se vším 

všudy. To znamená nevykonávat svou původní profesi, jako někdy já  - dětské sestry. 

 

R - Co vnímáš jako největší překážku v práci herního pracovníka? 

H -  To, že není zařazen do katalogu prací a legislativně neexistuje. K tomu nemá smysl víc 

říkat, není větší překážky než tato. Dokud nebudeme uznávanou profesí, tak tuhle profesi 

vidím jen tam, kde jí vedoucí pracovník bude chtít. S ním to pak padá i leží. 

 

R - Co je pracovní náplní herního pracovníka u vás? 

H - Jsem most, komunikátor, prostředník, pomoc. Hlavně pomáhám, provádím, vysvětluji, 

ukazuji, edukuji, nejen děti, ale, a někdy hlavně, jejich rodiče. Pracovní náplň jsem vytvářela 

spolu s vrchní sestrou. 

 

R - Jak je práce herního pracovníka hodnocena zdravotníky a dětmi s jejich rodi či? 

H – Že je to práce, která má smysl, děti jsou klidnější, lépe spolupracují, nejsou stresované, 

dokáží lépe spolupracovat. Rodiče ji hodnotí fakt pozitivně. Je to práce s lidmi, proto ji mám i 

já ráda. 

 

R - Jaké jsou hlavní metody práce herního pracovníka u vás? 

H - Měl by to být určitě člověk kvalifikovaný a empatický. Aha, metody. Pracuji hlavně tak, 

že si povídám, takže rozhovor. Naslouchám, pozoruji, pomáhám se zadaptovat na neznámé 

nemocniční prostředí. Přináším normálnost do nemocničního zařízení. 

 

R -  Které z těchto metod považuješ za nejdůležitější? 



Rozhovor a přípravu na výkony. 

R - Uveď možnosti, které herní práce v České republice dle tebe může nabídnout. 

H – Možnosti jsou strašně široké, od přípravy dítěte a jeho rodičů na výkon nebo zákrok až po 

jeho působnost na dospělém oddělením. On může ukázat, že nemocnice a lidé v ní nejsou 

strašáci, ale jsou to lidé, kteří mu chtějí pomoct. Herní pracovník může své místo najít i jinde, 

vidím ho i v prevenci, na střediscích, na ambulancích i v domácí péči. Ale i u dospělých a 

seniorů, tam chybí moc a na ně už vůbec nikdo nemá čas. 

 

Doplňující otázky na závěr: 

R - Proč tuto práci děláš? Co ti přináší a co ti bere? 

H – Baví mě. Přináší mi radost, ta práce má smysl, děti, které prošli intervencí herního 

specialisty – to jest mě, jsou klidnější, lépe spolupracují, nejsou stresované, dokáží lépe 

spolupracovat a často se podaří dítě připravit na výkon tak, že není potřeba ani podat 

celkovou anestezii. Co mi bere? Občas mám pocit, že mi bere naději, že jednou budeme 

plnohodnotnou a samostatnou profesí. To všemi bere i motivaci ke vzdělávání, po mě chce 

zaměstnavatel absolvování, ale musím si to sama zaplatit. Mám pocit, že o to organizace 

nemá zase až takový zájem a je to jen moje vrchní a můj primář, kteří o mě stojí. 

 

R - Co by stalo, kdyby se stal zázrak a herní pracovník by byl státem uznávanou profesí? 

H – Došlo by ke zvýšení kvality péče ve všech směrech, zkvalitnila by se i komunikace nejen 

v týmu zdravotníků ale všeobecně. 

 

 

Čtvrtý rozhovor s respondentem M 

Herní pracovník – dětská sestra specialistka 

Ústí nad Labem Masarykova nemocnice dne 08.03.2011 

 

Vysvětlivky: 

M - respondent 

R – dotazující 

 

R - Když řeknu herní pracovník. Co Vás napadá? 

M - To jsem já, člověk, který usnadňuje pobyt dítěte v nemocnici. Usnadňuje ho nejen 

nemocnému človíčkovi, ale i jeho rodičům, ale i zdravotnickému týmu, jehož je součástí. A 



troufnu si tvrdit, že důležitou součástí. I škola v nemocnici je totiž součástí nemocničního 

života. 

 

R - Jakou roli má herní pracovník ve vašem týmu? 

M - Pomáhá, doprovází, nabízí pomoc, vyplňuje volný čas, edukuje a vzdělává a je 

kamarádem pro všechny děti, je osobou, kterou znají a na kterou se můžou obrátit. Dítěti 

v nemocnici se najednou změní svět a já jsem ráda, že mu do toho jiného a cizího můžu  

přinést trochu normálnosti a pohody. 

 

R - Je herní pracovník plnohodnotným a postradatelným článkem vašeho týmu? 

Zhodnoťte zda byste ho zařadily jako nepostradatelného, částečně postradatelného nebo 

zcela postradatelného? 

M – Já se vnímám po těch letech, kdy to dělám jako nepostradatelná součást týmu. Stane se, 

že když tady nejsem, jsem třeba nemocná, že mi sestřičky volají, jak mají dítěti vysvětlit třeba 

rentgenové vyšetření, které by se mělo udělat v narkóze a maminka se narkózy bojí. Oni vědí, 

že někdy se příprava na výkon podaří tak, že pak není třeba ani intervence anesteziologa. 

Prostě k nám na naše oddělení herní pracovník jasně patří. 

 

R - Jak vnímáte postavení herního pracovníka ve zdravotnictví? 

M - Na našem oddělení je to v pohodě, tady cítím oporu vrchní i primáře, ale co vím a i jak se 

setkáváme ve Společnosti pro herní práci, myslím, že je nás míň a míň. To postavení není 

dobré, ale je to tím, že kdo nás chce zaměstnávat, tak se nemá o co opřít. Spousta lidí nás 

uznává, spousta oddělení by někoho takového ráda měla, ale když není opora v legislativě, 

není na čem stavět. 

  

R - Co vnímáte jako největší překážku v práci herního pracovníka? 

M – Já jsem to teď vlastně řekla. Není opora v legislativě. Co je nám platné, že kdo mě pozná 

a ví co dělám, že se mu to líbí a uznávají, že takováto profese má smysl, když má moje vrchní 

problém mě někam zařadit, řeší na personálním oddělení jak mě ohodnotit, jak moji činnost 

vykázat a já nevím co ještě. Vlastně tu zabírám místo dětské sestry a je jen na vedení, do kdy 

tu budu. Může se stát, že se vymění primář a všechno bude jinak. Bohužel. Když se vezmu, že 

se snažíme jako společnost už strašně dlouho, abychom byly formální profesí a stále nic, 

napadá mě jedno přísloví o volovi a nic. 

 



R - Co je pracovní náplní herního pracovníka u vás? 

M - Mám pracovní náplň jako dětská sestra.. Dělala mi jí vrchní sestra spolu se mnou. Je 

doplněna o několik bodů, například, že je mým úkolem se starat o zpříjemnění prostředí 

nemocnice, že připravuji děti na lékařské výkony a zákroky, edukuji děti i jejich rodiče, 

zahrnuté tam mám volno časové aktivity, vedu preventivní návštěvy pro děti v nemocnici. Já 

sama to vidím jako profesi se širokým základem a širokými možnostmi. Ono je taky důležité, 

z jaké části tu herní práci člověk uchopí, zda je sestřička nebo pedagog, jako třeba 

v Pardubicích. Když to shrnu, jsem společník a doprovázím pobytem v nemocnici dítě i jeho 

rodinu. 

 

R - Jak je práce herního pracovníka hodnocena zdravotníky a dětmi s jejich rodi či? 

M – Protože mě znají většinou od samého začátku, kdy vstoupí do nemocnice, tak je znám a 

mám ve většině případů zpětnou vazbu na svoji práci, není to chlubení, ale myslím, že mě 

vnímají velmi pozitivně. Ono se ale není co divit, jste v neznámém prostředí, vaše dítě jde na 

operaci a najednou vám to někdo přijatelně, tak, že to pochopíte, vysvětlí a uklidní vás, ukáže 

vám co se bude dít. To je fakt pomoc, obrovská. Je to přínos do studené nemocnice. 

 

R - Jaké jsou hlavní metody práce herního pracovníka u vás? 

M – Asi nejvíc využívám rozhovor, jednoznačně. Pak už se mi prolíná příprava na výkony, 

vedení preventivních návštěv, volno časové aktivity. Nejvíc si povídám, pozoruji a 

naslouchám. Je důležité aktivně naslouchat, já hodně využívám selektivní naslouchání. O 

empatii v naší pomáhající profesi snad ani nemusím mluvit. Ale pokud se na to podívám víc 

z toho sociálního aspektu, tak doprovázím a nabízím pomoc. To si myslím, že je hlavní. 

 

R -  Které z těchto metod považujete za nejdůležitější? 

M – To jsem teď řekla. Rozhovor. 

 

R - Uveďte možnosti, které herní práce v České republice dle vás může nabídnout. 

M – My herní pracovníci jsme teď myslím jenom v nemocnicích, tedy myslím jako na 

dětských odděleních. Vím, že bych byla moc potřeba třeba v našich poradnách v naší 

příjmové ambulanci, ale že bych mohla i měla docházet za dětmi domů. Ale jsem jen jedna, to 

se prostě nedá obsáhnout. Je zatím nejlepší, směřovat, aspoň z mého úhlu pohledu, herní práci 

do centra dění a tím je nemocniční oddělení. Snad se jednou rozšíří naše pole působnosti. A 

třeba i směrem k dospělým, ti by někoho takového na oddělení taky potřebovali, jako sůl. 



 

Doplňující otázky na závěr: 

R - Proč tuto práci děláte? Co vám přináší a co vám bere? 

M – Ty dětské rozzářené oči, spokojený rodič a že to všechno má smysl. A je to potřeba. To 

mi tahle profese dává. Co mi bere? Občas mám pocit, že jsem psychicky vyčerpaná, že už 

nejsem schopna nést tu tíhu, ty problémy, které mi všichni říkají – tady mi moc chybí nějaká 

forma relaxace. Naštěstí mám kamarádku, která mi dělá supervizi, ukáže mi, že ten problém 

není můj a že si ho nemám nosit v sobě. To je strašně potřeba.  

 

R - Co by stalo, kdyby se stal zázrak a herní pracovník by byl státem uznávanou profesí? 

M – Co by se stalo, no to bychom probíraly my dvě teď jiná témata, ne? Bylo by to super, 

super – a já už víc neřeknu, chci si nechat to nadšení pro sebe. 

 

 



Příloha č. XXI Přepis setkání ohniskové skupiny 
 
Přepis rozhovoru s ohniskovou skupinou ze dne 27. dubna 2011 

 

Ústí nad Labem, zasedací místnost Dětské nemocnice 

Počet členů: 5 

 

Ohnisková skupina: 

A – herní pracovník aktivně pracující  

B – herní pracovník aktivně pracující 

C – speciální pedagog 

D – vedoucí nadřízený pracovník dětského oddělení, primář 

E – vedoucí nadřízený pracovník dětského oddělení – vrchní sestra 

 

1. Když řeknu herní pracovník. Co Vás napadá? 

B – To jsem já, člověk, který je tu pro děti a rodiče a který jim podává pomocnou ruku v době 

hospitalizace tady v nemocnici. Jo, ale taky jsem tu pro zdravotníky, to určitě. Asi je důležité 

ještě říct, alespoň já to tak vnímám, že bez herního pracovníka to v nemocnici není ono. Ale 

tohle bude asi vnímat stejně jen ten, kdo jeho práci poznal. 

C – Je to někdo, kdo tady pomáhá. Pomáhá i nám učitelům, podílíme se na tom, aby se dětem 

v nemocnici líbilo. Ta spolupráce je ale určitě v lidech. 

E – Bez herního pracovníka si už dnes neumím a ani nechci péči o nemocné děti představit. 

Jsem ráda, že je na oddělení někdo, kdo má děti a hlavně, a to musím zdůraznit, na jejich 

rodiče čas. Práce s dětmi má svá specifika a je velice náročná a nesmíme zapomínat, že ve 

většině případů je dnes na oddělení přítomen rodič a i on požaduje péči. To se s oddělením 

dospělých nedá srovnat. 

D – Musím doplnit vrchní sestru, že jsem byl zpočátku malinko skeptik, co mi tato profese 

přinese, ale dnes mohu po letech zkonstatovat, že našemu oddělení přinesla jen to dobré a 

především zkvalitnila komunikaci na všech frontách.  

A –Já se hodnotím tak, že jsem most mezi venkem a vnitřním prostředím nemocnice.  

 

2. Jakou roli má herní pracovník ve vašem týmu? 

A – Je prostředník, komunikátor, pomoc v neznámé situaci, přináší normálnost do 

nenormálního světa. Je pro děti strašně potřebný. 



C – Kolegyně to teď řekla výstižně, já ho vnímám asi jako osůbku, která má na děti a jejich 

rodiče čas. Mimochodem, je to velmi náročné být vrbou a prostředníkem v tak citlivém 

prostředí, jako nemocnice je. Ale když tam není, tak ho postrádám. 

B – Vnímám to stejně, dodala bych jen ještě doprovázející na cestě nemocnicí. Tedy 

doprovázející nejen nemocné dítě a jeho rodiče, ale i ostatní profese. Důležitá část personálu 

oddělení. 

D – Jeho role je velmi potřebná, troufám si říct, že svým způsobem nepostradatelná. 

Vzpomínám si, jak jsem před jedenácti lety mluvil s hlavní sestrou o tom, že chci zřídit 

herního pracovníka, tak jak jsem ho poznal na služební cestě ve Velké Británii. Řekla mi, že 

není v jejich silách navýšit systemizaci oddělení a doporučila mi jedinou možnou cestu. 

Obsadit jedno místo dětské sestry herním pracovníkem. Váhal jsem. Měl jsem pocit, že tím 

může dojít ke snížení kvality péče o děti, že jedna sestra bude chybět. Ale čas ukázal, že jsem 

se,  a asi i trochu intuitivně, rozhodl správně. Herní pracovník je u nás platný, opravdu platný 

a pro mě dnes i nepostradatelný článek našeho týmu. Fakt ale je, že když měla herní 

specialistka před několika lety vážný úraz a najednou nebyla, byla v pracovní neschopnosti, 

šlo ji již v některých činnostech nahradit. Vnímal jsem tehdy jako nutné, nějaké aspoň část 

herní práce na oddělení udržet a děvčata, myslím sestřičky, ji asi postrádaly ještě víc. Je 

prostě napůl nepostradatelná. Chci tím ale v podstatě říct, že každý je svým způsobem 

nahraditelný, třeba jen v případě herního pracovníka částečně, ale je. Ale to jsem i já. Mě činí 

asi největší vrásku na čele jakási nezakotvenost profese a nutnost herního pracovníka stále 

někde obhajovat a chránit. Potažmo i vysvětlovat, co že to vlastně je?  

E – Když jsme u vzpomínání. Měla jsem i já ze začátku větší pocit, že ji musím kontrolovat, 

že si musím ohlídat co dělá. Jak to dělá. A jak ta její péče vlastně působí. Po dvou měsících 

jsem jí i přiznala své obavy a uznala, že můj strach byl neoprávněný. Když jsem viděla, jak je 

skvělé, že dítě jede na sál, usmívá se a situaci zvládá, protože ví, co ho čeká a jede s ním 

osoba – herní pracovník, kterého zná, pochopila jsem, že tohle je to, co tu léta chybělo a co 

v našem týmu už nikdy chybět nesmí. Když tu není, někdo ji vždy na chvíli zastoupí, myslím 

tak, že dítěti ukáže cestu na sál, pokud je čas i si popovídají, je tak trochu zastupitelná, ale to 

jak říkal pan primář je každá profese. 

D – Dávám vám za pravdu. 

A – Jestli ještě můžu. Já jsem ráda, že jsem vám dokázala, že sem patřím a musím říct, že 

nebýt lidí, kteří ve mě věří, asi bych tu jako herní pracovník dál nebyla. Jsem ráda, že jste 

uvěřili. A s tím, že je každý nahraditelný souhlasím, ale jen zčásti. Pokud je to platný člen 



týmu, vždy je tam nějaký čas mezera. Myslím chybějící mezera. Pro dětské oddělení je to ale 

myslím profese nepostradatelná. 

 

3. Je herní pracovník plnohodnotným a postradatelným článkem vašeho týmu? 

Zhodnoťte zda byste ho zařadily jako nepostradatelného, částečně postradatelného nebo 

zcela postradatelného.  

A – Částečně nepostradatelná 

B – Nepostradatelný 

C – Nepostradatelný 

D – Zčásti nepostradatelný 

E – Částečně nepostradatelný 

 

4. Jak vnímáte postavení herního pracovníka ve zdravotnictví? 

E – Tam kde je a znají ho je nepostradatelný, ale v systému péče v České republice? To 

nevím. 

C – Patří tam, je součást 

B – Na oddělení určitě patřím, vím to, cítím to i od svých nadřízených. Jinak je v republice 

jeho postavení špatné, hodně špatné. 

D – Tím, že vím a znám ji, patří sem, chci ji mít v týmu. Ale v republice je jich moc málo,  

chybí jim opora ministerstva i státu potažmo Pediatrické společnosti. 

A – Je nepostradatelný, já ani ze svého přesvědčení nic jiného říct nemůžu. 

 

5. Co vnímáte jako největší překážku v práci herního pracovníka? 

A – Úplně jasné. Nemáme podporu, nemáme hranice, nevíme, kaž sahají naše kompetence, 

opora v legislativě chybí. My prostě nejsme. My jsme jen tam, kde nás chtějí a znají. A 

přitom my chceme existovat a chceme se vzdělávat – jako ostatní zdravotníci. 

B – Nemáme ani vhodné pracovní zařazení a platové ohodnocení. My prostě neexistujeme. I 

když se o to ve Společnosti pro herní práci moc let snažíme. 

C – Já vím kdo jsem, jsem speciální pedagog, ale jako herní pracovník se prostě nemám kam 

zařadit. To, že tato nelékařské profese nemá oporu v legislativě je chyba. Možná paradoxně 

získá tahle profese svoje místo na slunci tehdy, kdy školy při nemocnici zaniknou. Někoho 

napadlo je začít rušit a když budou chybět učitelé je možné, že je někdo takový jako je herní 

pracovník nahradí. A i tohle je škoda. A veliká škoda. 



E – Já mám největší problém s neukotveností profese. Mám problém s pracovní smlouvou, 

s požadavky na vzdělání, s pracovním zařazením a s tím souvisejícím ohodnocením. Vlastně 

podporuji neexistující a přitom tak potřebnou profesi. Je to práce na koleně. Musím ji stále 

obhajovat. Slova: „a to ji fakt tak potřebuješ?“ vyčerpávají. Strašná škoda a velká chyba 

v systému. Přitom v Anglii to tak funguje, jen převzít jejich model a aplikovat ho k nám. Mají 

i vzdělávání. Můj herní pracovník se chce učit, ale naše organizace mu to odmítá financovat a 

kde na to má vzít. Tím, že tato profese není, není studium na co vykázat a proplatit mu to. 

D – Já jsem na tom stejně, tohle je věc systémová a dokud se shora něco nezmění, je 

v podstatě neřešitelná. Není legislativa, není katalog prací, není profese, není nic. Já věřím, že 

má smysl. Ne, já vím, že má smysl. 

 

6. Co je pracovní náplní herního pracovníka u vás? 

D – Poskytuje rodičům pomoc a oporu. 

E – Taky mimo toto doprovází celým pobytem. Je takový průvodce nemocnicí. 

A – Stručně řečeno? Pomáhám, kontroluji, doprovázím, hraji si na nemocnici, jsem 

kamarádka. Osoba o kterou se dítě může opřít. 

B – Doprovázím prostředím nemocnice, umím pomoct, jsem osoba o kterou se dá opřít. 

C – Jde se o něj opřít, občas si říkám, jak to vydrží? Pomáhá ukázat nemocniční svět 

dětskýma očima a ukazuje na to, že i tady je normální život. Pomáháme si i vzájemně, naše 

práce se doplňuje. On upozorní mě, kde mě kdo potřebuje. Já upozorním jeho, že tady je ho 

potřeba. Je to spolupracovník všech. 

 

7. Jak je práce herního pracovníka hodnocena zdravotníky a dětmi s jejich rodi či? 

A – Já to hodnocení vnímám jako kladné. 

B – Já taky. 

A – Je fakt, že se mi i stane, že rodiče si nepřejí, abych jejich dítě nějak informovala. To 

musím respektovat. Ale na to má právo každý. 

D – Kladně a pozitivně.  

E – Za sestřičky jako usnadnění jejich práce. On jim někdy i herní pracovník poukáže na to, 

jak se k dítěti jinak chovat, jak k němu mají přistupovat. A obráceně, často dnes slyším od 

sestřiček směrem k hernímu pracovníkovi: „Dojdi se tam podívat, je potřeba to pacientovi 

vysvětlit, sedí tam a strašně se bojí“. 

 

 



8. Jaké jsou hlavní metody práce herního pracovníka u vás? 

A – Já považuji za hlavní rozhovor 

B – Já souhlasím 

A – Až pak bych dala přípravu na výkony. Ne, že by nebyla důležitá, ale metody rozhovoru je 

jádro mojí práce. 

B – Já bych ji dala až na třetí místo, druhé místo bych dala hru. Myslím třetí místo pro 

přípravu na výkony. 

C – S tím souhlasím i já. Bez hry to v určitém věku ani nejde, to je nám všem jasné. Vezmi si, 

kolikrát použiješ hru, abys dostala dítě kam je potřeba. Jasně, hlavně v předškolním a školním 

věku. Takže rozhovor, pak hra. 

D – Já vidím to povídání, ten rozhovor. 

E – Jednoznačně rozhovor, a to s komunikací ve všech směrem. To znamená k nemocnému, 

k jeho rodičům, k lékaři, k sestřičkám, k paní učitelce a tak dále. 

 

9. Které z nich považujete za nejdůležitější? 

A – Vlastně jsem již odpověděla. 

B – I já. 

C – Nemám co dodat. 

D – Rozhovor. 

E – Rozhovor a komunikace. 

 

10. Uveďte možnosti, které herní práce v České republice dle vás může nabídnout. 

A – Já dnes vidím práci herního pracovníka hlavně v hospitalizační péči. Je nás málo, ale bylo 

by nás potřeba několika násobně víc. Nedávno jsem měla vlastní zkušenost na dospělém 

oddělení. Jak já chtěla, aby mi někdo řekl co a jak. Nic. Sestřičky neměli čas, lékař mi řekl, že 

jako zdravotník všechno znám. Já nechtěla žádnou vědu. Já chtěla vědět kolikátá půjdu na sál, 

kde a jak se probudím, co pak bude. Tam někdo takový chybí moc, to jsem si uvědomovala 

víc než kdy jindy. Lidi si potřebují povídat, v nemocnici o to víc, a chtějí vědět. Taky 

v nemocnici o to víc. A nikdo na vás nemá čas. Já bych viděla herního pracovníka i u 

dospěláků, v ambulancích dětí, v poradnách, všude. 

B – Kolegyně to řekla. Já bych dodala že ještě v domácí péči. Nedávno jsem řešila plánovaný 

příjem autisty s maminkou. Pro dítě zvyklé na rituály a svou jistotu je změna prostředí 

naprosto zásadní. Posupovala jsem nadstandardně. Byla jsem několikrát u nich doma, aby mě 

chlapec začal znát a snažila se s maminkou o zmírnění neznámého ve snaze nenarušit ten jeho 



svět. Šlo o to, aby poznal aspoň mě, když už bude v nemocnici. Něco se nám s maminkou 

povedlo a ten pocit, že tohle má smysl byl pro mě asi tou největší odměnou. 

C – Já jako učitelka bych herní práci viděla i u nás, v našem oboru. Začala bych prevencí – to 

už ostatně pro část dětí ústeckého okresu děláme. 

D – V nemocnici vidím jeho působnost ve všech složkách – v ambulancích i na lůžkách. 

Souhlasím ale, že u dospělých nějaký takový komunikátor strašně chybí. 

E – Možnosti jsou široké, od dětí po dospělé a seniory. Ale i u dětí je jich málo.  

 

 

Doplňující otázky na závěr pro respondenty označené A, B, C: 

1. Proč tuto práci děláte? Co vám přináší a co vám bere? 

B – Ta práce má smysl. To mi přináší. Ten dětský úsměv za to prostě stojí. Bere mi energii, 

ale to je hlavně to neukotvení v systému. Že vlastně ani nic neznamenám. Ale ty děti vám to 

pak vrátí. 

C – Mám ji ráda. Já dělám jen prvky herní práce, jsem stále víc učitelka. Nebere mi nic, mám 

svou pozici, své místo v týmu. 

A – Proč ji dělám? Protože to je smysluplné, mám pocit že dávající a obohacující. Ale nejen 

pro to nemocné dítě, ale i pro mě. Co mi bere? Víru, že to někdy dopadne s herním 

pracovníkem dobře, asi jsem malinko pesimista, co? 

 

2. Co by stalo, kdyby se stal zázrak a herní pracovník by byl státem uznávanou profesí? 

A – Ale to je jasné. Bylo by to super, skvělé. 

B – Neměla bych pocit, že nic neznamenám. Hodně by to pro mě znamenalo. A byla by to i 

odměna za tu letitou snahu, kterou se Společností pro herní práci vyvíjíme. Jo, bylo by to 

super. 

C – Dětská oddělení by byla bez obav, strachu z nemoci a z neznámého. Byl by to fakt 

zázrak. 

A – Říkám si, proč to u nás nemůže fungovat. Tolik potřená profese. Proč j to někde fungující 

článek zdravotnického týmu a u nás jen ojedinělá vlaštovka a jedinci s nakloněnými 

vedoucími, kteří chtějí „něco víc“ pro děti. 

 

 

 

Závěrem autorka šetření poděkovala  všem za účast i přínosnou diskuzi. 


