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ABSTRAKT 
 

 Magisterská práce s názvem „Kvalita terénní pečovatelské služby z pohledu 

uživatele“ se zabývá otázkami kvality pečovatelské služby. Jejím cílem bylo zjistit,  

co konkrétně uživatelé od kvalitní služby očekávají. Na základě provedeného 

kvalitativního výzkumu a poznatků získaných z praxe bylo rovněž cílem vytvořit metodiku 

pro zjišťování spokojenosti uživatelů terénní pečovatelské služby. Práce je tvořena dvěma 

částmi, teoretickou a empirickou.  

Teoretická část obsahuje vymezení stáří a seniorského věku, přibližuje problematiku 

stárnutí, soběstačnosti a potřeb člověka ve vyšším věku. Popisuje trendy demografického 

vývoje, ve kterých se odráží stárnutí populace. Zaměřuje se na sociální služby obecně, 

jejich definici, druhy a formy. Nastiňuje podobu sociálních služeb využívaných zejména 

seniory a to jak u nás, tak ve vybraných státech Evropské unie. Zahrnuje pojednání  

o komerčních systémech řízení kvality a popis systémů řízení kvality, které jsou využívány 

v oblasti služeb. Teoretickou část práce uzavírá přehled faktorů podmiňujících spokojenost 

uživatele.  

Cílem výzkumné části práce bylo definování okruhů, které mohou být pro uživatele 

významnými kritérii, podle kterých posuzují kvalitu poskytované služby. Pro dosažení 

tohoto cíle byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda. Empirická část se proto věnuje 

kvalitativní metodologii výzkumu, a to nejprve v obecné rovině, dále popisuje rozhovor 

jako základní nástroj kvalitativního výzkumu, seznamuje čtenáře s technikami aktivního 

naslouchání a se zásadami, které je vhodné dodržet při osobním kontaktu s osobami 

s omezenou schopností komunikace. Stěžejní část je věnována samotnému výzkumu 

spokojenosti uživatelů se službou, který byl realizován v pečovatelské službě občanského 

sdružení ŽIVOT 90. Obsahuje popis jednotlivých kroků výzkumu, způsobu analýzy dat  

a jejich vyhodnocení. Obsahuje zároveň ukázky citací z výzkumných rozhovorů, jejich 

interpretace a doporučení, jak by bylo možné otázky lépe formulovat.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sociální služba, pečovatelská služba, kvalita, systémy řízení kvality, standardy 

kvality, uživatel, senior, spokojenost, kritérium spokojenosti, rozhovor.  
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ABSTRACT  
 

The thesis "Quality of domiciliary services from a user's perspective" deals with 

issues of quality of care services. Its aim was to find out what users expect from a quality 

service. Based on qualitative research and knowledge gained from practice was also to 

create a methodology for user satisfaction domiciliary services. The thesis consists of two 

parts, theoretical and empirical.     

The theoretical part contains the definition of old age, approaching the issue of aging, 

self-sufficiency and human needs in old age. It provides demographic and statistic data 

about the aging population.  

It focuses on social services in general, their definition, types and forms. It outlines 

the form of social services for seniors in the Czech Republic and in selected countries  

of European Union. It describes systems of quality used in the commercial sphere and in 

the service area. The theoretical part concludes with an overview of the factors which 

determine user satisfaction. 

The aim of the empirical part was to identify areas that may be an important quality 

of service criteria. Thanks to these users can evaluate the quality of services. To achieve 

this aim, was chosen qualitative research method.  

The empirical part of this thesis is therefore devoted to qualitative methodology  

of the research, describes the interview as the basic tool of qualitative research  

and acquaints readers with the techniques of active listening and principles  

of communication with persons with limited ability to communicate. The main part  

is devoted to research users’ satisfaction with the service.  Research was conducted  

in a civil association “ŽIVOT 90”. It contains a description of each step of research;  

the method of data analysis, evaluation and quotes from research interviews. It also 

includes examples of quotes from the research interviews, their interpretation and offer 

more appropriate formulation. 

 

 

KEY WORDS 

Social service, nursing service, quality, quality management systems, quality 

standard, the user, satisfaction, criteria of satisfaction, interview. 
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1. ÚVOD 
 

V době, kdy jsem odevzdávala projekt své diplomové práce, jsem působila 

jako vedoucí terénní pečovatelské služby v obecně prospěšné společnosti 

SOCIETA. To byl důvod, který mne přivedl na myšlenku zaměřit svou diplomovou 

práci na otázku sledování kvality právě této poskytované sociální služby.  

Význam tématu kvality služby a následného ověřování spokojenosti uživatelů 

spatřuji právě v aktuálních trendech sociálních služeb, které se zaměřují na 

maximální možnou individualizaci a respekt k potřebám a přáním jednotlivých 

uživatelů. Spokojenost uživatelů s poskytovanou službou je významným 

indikátorem její kvality, proto platná legislativa (zákon č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách v platném znění, a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů) ukládá poskytovatelům sociálních služeb povinnost 

sledovat spokojenost uživatelů služby a mít k tomuto účelu zpracovanou metodiku. 

Protože pečovatelská služba společnosti SOCIETA takovou metodikou 

nedisponovala, vytyčila jsem si jako jeden z cílů své diplomové práce úkol 

zpracovat právě tuto metodiku. Do té doby byla spokojenost uživatelů zjišťována 

v běžném provozu služby průběžným telefonickým dotazováním. Při telefonickém 

hovoru s uživatelem jsem vždy usilovala o to, aby měl dostatek prostoru 

k vyjádření aktuálních potřeb a případných nedostatků ve službě, kterou využívá. 

Osobně jsem ovšem tyto hovory vedla víceméně intuitivně (co do frekvence  

i obsahu). I proto jsem vnímala potřebu vytvoření jednotného nástroje pro 

zjišťování spokojenosti uživatelů jako významný krok, který by podpořil podmínky 

pro soustavné zvyšování kvality poskytované služby.  

Vzhledem k nečekanému nepříznivému vývoji pracovně právních vztahů se 

zaměstnavatelem a následnému ukončení celého provozu pečovatelské služby jsem 

byla nucena najít jinou vhodnou organizaci, která by měla zájem zaměřit svou 

pozornost na problematiku kvality pečovatelské služby. Obrátila jsem se proto na 

vedoucí pečovatelské služby občanského sdružení ŽIVOT 90 a nabídla ji možnost 

vzájemné spolupráce. K mému překvapení ani pečovatelská služba, jež provozuje 

organizace s dlouholetou tradicí, jakou je ŽIVOT 90, neměla písemně zpracovanou 

metodiku pro zjišťování spokojenosti svých uživatelů. Doposud zde byla 

spokojenost uživatelů sledována prostřednictvím dotazníků, jejichž výpovědní 

hodnota ani návratnost nebyla dle slov vedoucí služby příliš vysoká. Cíl své práce 

jsem tedy přizpůsobila potřebám pečovatelské služby občanského sdružení ŽIVOT 
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90. Cílem práce je tedy zjistit, co uživatelé od kvalitní služby očekávají a vytvořit 

metodiku pro zjišťování spokojenosti uživatelů terénní pečovatelské služby. 

Metodika bude popisovat nástroje vhodné pro zjišťování spokojenosti uživatelů  

a jednotlivé kroky jejich využití.  

Teoretická část diplomové práce obsahuje vymezení následující 

problematiky: seniorský věk, potřeby člověka v seniorském věku, sociální služby  

s akcentem na otázku pečovatelské služby a služeb pro seniory, systémy řízení 

kvality, nástroje hodnocení kvality a zjišťování spokojenosti uživatelů se službou. 

Praktická část se věnuje výzkumu spokojenosti uživatelů pečovatelské služby 

o. s. ŽIVOT 90. Popisuje jednotlivé kroky výzkumu a na ukázkách z výzkumných 

rozhovorů ukazuje využití technik aktivního naslouchání. Na názorných příkladech 

reflektuji chyby, kterých jsem se při vedení výzkumných rozhovorů dopustila  

a nabízím vhodnější formulace otázek, které dovolí tazateli rozvíjet zajímavé téma.  

Metodika pro zjišťování spokojenosti uživatelů se službou je přílohou 

magisterské práce a pečovatelská služba občanského sdružení ŽIVOT 90 ji bude 

moci zařadit do vlastního systému standardů kvality.  

 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1. Úvod do problematiky stáří a stárnutí 

 

2.1.1. Seniorský věk 

 

Vzhledem k častému výskytu slova senior v mé práci uvádím jeho vymezení,  

a to i přes to, že se nejedná o pojem neobvyklý či v běžném životě málo užívaný. Slovo 

senior má svůj původ v latinském senex či senis a znamená starý, v druhém stupni mají 

tyto výrazy již nám známou podobu senior - starší. (44) 

V posledním desetiletí můžeme sledovat měnící se trend v pohledu na stáří, stárnutí  

a člověka v seniorském věku. Obecně platí, že člověk je tak stár, jak se cítí. Chceme-li 

však formálně vymezit část lidského života nazývanou stářím, využijme k tomu členění 

autorů, kteří jsou v oblasti gerontologie odbornými kapacitami.  

Haškovcová označuje věk 60 až 74 let jako vyšší věk, užívá také označení rané stáří. 

Vlastní stáří neboli senium podle autorky přichází se 75. rokem a s 90. rokem se člověk 

dožívá tzv. dlouhověkosti. (7, 8) Kalvach a Onderková poukazují na postupné přesouvání 
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jednotlivých etap stáří do vyššího věku. O dlouhověkosti hovoří až u stoletých jubilantů. 

Důvodem tohoto posunu je nárůst počtu seniorů, zlepšování jejich zdravotního stavu  

a kvality života. (13)  

Podle Světové zdravotnické organizace je hranicí, kdy člověk přechází ze středního 

věku do raného stáří, šedesátý rok. Organizace spojených národů vymezuje hranici stáří 

pětašedesátým rokem. (38)  

Je důležité připomenout, že biologický věk, který je vyjádřen stavem organismu, 

resp. jeho opotřebením, nemusí a často neodpovídá věku chronologickému, který je dán 

datem narození. V kontaktu s cizím člověkem často usuzujeme na jeho věk na základě 

jiných faktorů, než je datum jeho narození. Podle výzkumu Vidovičové a Rabušice z roku 

2003 patří mezi nejvýznamnější faktory, díky kterým vnímáme člověka jako starého: 

fyzický stav, ztráta autonomie, ztráta duševní svěžesti, odchod do důchodu a potíže 

s přizpůsobováním se změnám. Z výzkumu také vyplynulo, že význam, který přikládáme 

jednotlivým faktorům, se mění v závislosti na našem věku. (29) Pro účely této práce 

rozumějme seniorským věkem věk nad 65 let. 

Otázkami stáří a stárnutí se zabývá gerontologie. Tento vědní obor zkoumá 

problematiku stáří jak na úrovni jednotlivce, tak populace jako celku. Označení oboru má 

svůj původ v řeckém geron či gerontos – starý člověk, stařec a logos – slovo, řeč, nauka. 

(11, 12) 

Stáří s sebou zpravidla přináší zdravotní problémy. Zvláštnostmi chorob ve stáří  

a praktickou péčí o pacienty ve vyšším věku se zabývá geriatrie. Jde o samostatný 

lékařský obor, který bývá označován jako klinická gerontologie. I původ tohoto označení 

pochází z řečtiny geron – starý člověk a iatreia – léčení nebo iatros – lékař. Geriatrie  

se u nás stala samostatným oborem v 80. letech minulého století. (7,10, 13)  

 

2.1.2. Stáří, stárnutí a soběstačnost 

 

Stáří a stárnutí je obtížně definovatelné. Podle řady autorů člověk a každý živý tvor 

stárne od okamžiku svého narození. Stáří je poslední etapou lidského života, kterou 

můžeme charakterizovat pojmem involuce – zánik. Involuce postihuje zdatnost, odolnost  

a adaptabilitu organismu. (12) „Stárnutí a stáří není nemoc, nýbrž přirozený fyziologický 

proces.“ (7, s. 10) Tento proces více či méně postihuje fyzickou, psychickou i sociální 

stránku člověka a jeho života. Jednotlivých změn, které přináší stáří, je celá řada,  

proto uvádím zúžený výčet podle Venglářové. Fyzické změny s sebou přinášejí změnu 

vzhledu, úbytek svalstva, změny termoregulace a činností jednotlivých smyslů, 
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degenerativní změny kloubů, kardiopulmonální změny, změny funkcí trávícího  

a vylučovacího systému, změny sexuální aktivity. Psychické změny se projevují 

zhoršováním paměti, změnami ve schopnosti učit se novým věcem, nedůvěřivostí  

a snížením sebedůvěry, sugestibilitou a emoční labilitou, změnami ve vnímání a zhoršením 

úsudku. K nejčastějším sociálním změnám patří odchod do důchodu a s tím související 

změna životního stylu, stěhování, ztráta blízkých osob, osamělost a nedostatečné finanční 

zajištění. (34) 

S výše uvedenými změnami souvisí problematika soběstačnosti jednotlivce,  

tedy jeho schopnosti být nezávislý na okolí. Rozlišujeme soběstačnost obecnou, konkrétní, 

soběstačnost v instrumentálních aktivitách denního života a soběstačnost v základních 

sebeobslužných aktivitách. Obecná soběstačnost je „schopnost vést důstojný život 

samostatně v přirozeném, obvykle náročném prostředí a schopnost postarat se o sebe sama 

bez cizí dopomoci“. (11, s. 10) Konkrétní soběstačnost představuje „schopnost vést 

důstojný život samostatně v konkrétních podmínkách stávajícího bydliště a sociálního 

prostředí“. (11, s. 10) Soběstačnost v instrumentálních aktivitách denního života zahrnuje 

schopnost samostatně realizovat zcela běžné každodenní konání, jako např.: využívat 

systému dopravy, nakládat s hodnotami jako peníze a platební karty, zajištění chodu vlastní 

domácnosti atp. Tento druh soběstačnosti bývá označován jako IADL z anglického 

označení instrumental activities of daily living. Soběstačnost v základních sebeobslužných 

aktivitách, nebo také ADL – activities of daily living, představuje schopnost jednotlivce 

zastat elementární úkony sebeobsluhy, které zahrnují mj. pití a příjímání potravy, úkony 

hygieny a použití toalety či přesun z místa na místo. (11) 

Blízký je také pojem autonomie – nezávislost, který Matýsková vysvětluje jako 

„schopnost činit samostatná rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, schopnost zabezpečit se, 

být soběstačný a nezneužívat druhé v situacích, kdy se o sebe mohu postarat sám“. (29,  

s. 47) Autorka rozlišuje několik druhů autonomie, podle oblastí lidského života,  

ke kterým se vztahují. Jedná se o autonomii v oblasti zdravotního stavu a pohyblivosti, 

v oblasti soběstačnosti a sebeobsluhy a v neposlední řadě o autonomii v oblasti psychické, 

která se projevuje ve schopnosti rozhodování, organizace a naplňování volného času, 

udržování sociálních kontaktů a orientace i ve schopnosti reálného náhledu. Osoby,  

které si uchovají soběstačnost co nejdéle, a ty, které jsou ve své soběstačnosti podporovány 

rodinami a blízkými, si zpravidla uchovávají déle i fyzické a duševní zdraví. Staří lidé, 

kteří zčásti či zcela ztratili schopnost samostatnosti, jsou odkázáni na pomoc jiných osob, 

ať už rodiny či profesionálních pečujících. K zachování či ztrátě samostatnosti přispívá 

také tzv. strategie vyrovnávání se s vlastním stářím, kterou si člověk s přibývajícím věkem 
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osvojuje. Reichardová v 60. letech minulého století popsala pět takových strategií. Jedná se  

o konstruktivní strategii, strategii závislosti, obrannou strategii, strategii hostility a strategii 

sebenenávisti. První ze strategií se vyznačuje tím, že si člověk i ve vyšším věku dokáže 

zachovat radost ze života. Dokáže reálně hodnotit své možnosti, racionálně plánovat 

 a je schopen přemýšlet a hovořit o smrti bez přemíry obav a beznaděje. Pro strategii 

závislosti je typický sklon k pasivnímu jednání a prožívání a závislost na druhých lidech. 

Naopak obranné strategii je vlastní přehnaná aktivita, která si klade za cíl nedovolit 

myšlenkám na problémy a omezení, které vlastní stáří přináší, nebo dokonce faktu 

konečnosti lidského života, proniknout na povrch vědomí. Strategii hostility je možné 

označit také za strategii nepřátelství a hněvu vůči okolnímu světu. Často je doprovázena 

agresivním chováním, kverulantstvím či podezíravostí. Nejdestruktivnější je však strategie 

sebenenávisti, kdy senior obrací hněv a agresivitu vůči sobě samému a myšlenka na smrt 

představuje jediný způsob, jak se vymanit z nešťastného života. (29, 34)  

V České Republice se strategiemi adaptace na stáří ve svém výzkumu s názvem 

Senioři ve společnosti – Strategie zachování osobní autonomie zabývala Sýkorová,  

která uvádí, že „adaptace na stáří se opírá o tři pilíře: optimismus a životní nadhled, lidi,  

na které se lze spolehnout a aktivitu.“ (30, s. 53) Sýkorová rozlišuje strategie adaptace na 

stáří podle intenzity a zaměření. Z hlediska intenzity se jedná o strategii minimalistickou – 

nějak přežít, akceptující – žít přiměřeně věku a řešit, co je řešitelné, kompenzační  

„co nemůžu tím, co můžu“ a strategii ignorace – nedbat stáří, dokud můžu… Adaptační 

strategie se podle editorky výzkumu zaměřují na zdraví a zdravý životní styl, sociální 

vztahy, kulturní, sportovní či profesní zájmy a koníčky, vlastnosti osobnosti, egoisticky 

pojímané zájmy – hledět si svého a transcendentno – víra v Boha. (30, s. 54) 

Při práci se seniory je dobré mít na paměti, že jde o značně různorodou skupinu  

a neupínat se ke stereotypnímu uvažování o lidech ve vyšším věku. Každý člověk bez 

ohledu na věk má odlišné zájmy, potřeby a představy o svém životě a možnostech. 

Pomůcku, která nám může usnadnit komunikaci a práci s lidmi ve vyšším věku, představil 

Kalvach. Tento autor rozlišuje tři, respektive čtyři skupiny osob ve vyšším věku a to na 

základě funkční zdatnosti, rizikovosti a závislosti na zdravotní péči. Hovoří o seniorech 

zdatných, nezávislých, křehkých a zcela závislých. Z pohledu poskytovatele sociálních 

služeb nás zajímá třetí a čtvrtá jmenovaná skupina. Křehcí senioři často trpí chronickým 

onemocněním, je u nich zvýšené riziko pádu a může u nich docházet k postupnému 

zhoršování mentálních schopností. (12) Křehkost je dle Haškovcové charakterizována 

celkovou slabostí, snadnou unavitelností, zhoršenou stabilitou, nechutenstvím, rozladěností 

a ztrátou zájmů. Z fyziologického hlediska je křehkost způsobena mj. úbytkem svalové 
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hmoty a kostní tkáně. Haškovcová upozorňuje, že křehkost se „vyskytuje i u relativně 

zdravých seniorů“. (8, s. 251) Právě křehcí senioři nejčastěji využívají sociálních služeb  

a zdravotní péče v domácím prostředí. Zcela závislí senioři jsou odkázáni na pomoc rodiny 

či pečujícího personálu, a to takřka ve všech oblastech svého života. (12)  

Podle Haškovcové je třeba zaměřit pozornost na rizikové seniory. Mezi tyto seniory 

řadí osoby starší osmdesát let, žijící osaměle nebo pečující o nemocného partnera. 

Rizikovost může být způsobena také minimálním důchodem či nedostatečným materiálním 

zabezpečením seniora. Do skupiny rizikových seniorů patří vinou problematické adaptace 

ve vyšším věku také osoby přestěhované do nové domácnosti či do ústavního zařízení. (8)  

 

2.1.3. Stáří a stárnutí z pohledu demografie  

 

Z různých informačních zdrojů se dozvídáme, že naše populace stárne. Co tato 

skutečnost znamená? Proč je třeba se otázkou demografického vývoje zabývat 

v souvislosti s existencí a vývojem sociálních a jiných služeb? 

Demografickým ukazatelem stáří je podíl osob vyššího věku v celkové populaci. 

Užívají se také různé indexy stáří, ty vyjadřují poměr osob v postproduktivním věku 

k celkovému počtu dětí v populaci. Demografie rozlišuje absolutní a relativní stárnutí. 

Absolutní stárnutí představuje růst počtu starých osob v populaci. Pojem relativní stárnutí 

pak vyjadřuje růst podílu starých lidí v celkové populaci. Demografie se zabývá především 

relativním stárnutím, protože je výsledkem snižování úmrtnosti a hlavně snižování 

porodnosti. (38) 

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) vypracoval prognózu, podle které bude v roce 

2050 žít na území našeho státu půl milionu osob starších 85 let. Pro porovnání uvádím,  

že v roce 2006 to bylo 101 718 osob ve sledované věkové kategorii. ČSÚ předpokládá,  

že osob starších pětašedesáti let bude v populaci 31,3 %, tj. bezmála tři miliony osob. 

Prodlouží se také naděje na dožití při narození, na 78,9 let u mužů a na 84,5 u žen. V roce 

2006 byla naděje dožití stanovena u mužů na 73,4 let a u žen 79,7 let. Demografickým 

fenoménem je tzv. stárnutí staré populace, tento jev souvisí právě s prodlužováním věku 

dožití, což vede k nebývalému nárůstu velmi starých lidí v populaci. Díky statistickým 

ukazatelům je možné poukázat na skutečnost, že mezi seniory tvoří výraznou skupinu 

ovdovělé staré ženy. (10, 13, 38) 
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Tabulka č. 1, Stárnutí populace v České republice do roku 2060  

 Celkem 

populace v mil. 

Obyvatelstvo 

starší 65 let 

Obyvatelstvo 

starší 80 let 

Podíl obyvatel 

starších 80 let 

 v % 

2008 10 345 1 515 349 3,4 

2010 10 394 1 600 373 3,6 

2020 10 543 2 132 432 4,1 

2030 10 429 2 391 691 6,6 

2040 10 158 2 674 853 8,4 

2050 9 892 3 060 921 9,3 

2060 9 514 3 175 1 274 10 

Zdroj: Holmerová, I., Kojesová, M., Válková, M.: Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče  

v České republice. s. 8.  

 

Spolu s demografickým, ale také politicko-ekonomickým vývojem se postupně stírá 

provázanost mezi pojmy starý člověk, důchodový věk a ekonomická závislost.  

Do budoucna se budou stále více rozevírat pomyslné nůžky mezi významem slov 

seniorský věk a důchodový věk. Osoby v seniorském věku jsou stále aktivnější a to nejen  

v oblasti zaměstnání. Důvody této aktivity ponechme stranou, vydaly by na samostatné 

pojednání. Důchodový věk se v jednotlivých státech liší, v České republice se s probíhající 

důchodovou reformou postupně mění a posouvá výše. (27) S životním mezníkem, kterým 

je odchod do důchodu, se otevírá fenomén tzv. penzionování. Dalo by se předpokládat,  

že se člověk může na odchod do penze připravit, jedná se sice o změnu, která nastává  

ze dne na den, ale člověk ji pozvolna a s jistotou očekává, přesto je ukončení pracovního 

života pro řadu penzionovaných náročné. Odchod do důchodu s sebou přináší nároky na 

adaptaci na nový životní styl, je třeba hledat náplň volného času a v neposlední řadě se 

vyrovnat s poklesem finančního příjmu. (12) 

Dobré životní podmínky, dostupná lékařská péče a další faktory působí, že stárne 

populace celé Evropské unie. Podle údajů Statistického úřadu Evropské unie (dále jen 

Eurostat) bude proces stárnutí populace evropského společenství v příštích desetiletích 

pokračovat. Důvodem je rostoucí délka života a nízká plodnost. Eurostat používá pro 

dělení populace do věkových skupin následující kategorie: mladá populace (0 – 19 let), 

populace v produktivním věku (20 – 64 let) a populace starší 65 let.  Rozložení populace 

do kategorií podle věku k 1. 1. 2010 ukazuje následující tabulka. (4) 
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Tabulka č. 2, Rozložení populace EU – 27 do věkových skupin k 1. 1. 2010 

Mladá populace  0 – 19 let 21,3 % 

Populace v produktivním věku 20 – 64 let 61,3 % 

Starší populace 65 let a více 17,4 % 

Zdroj: Demography report 2010, Older, more numerus and diverse Europeans. European Commission, 

Eurostat, Luxembourg 2011, s. 62, vlastní zpracování. 

 

Největší podíl obyvatel v kategorii mladá populace mělo Irsko 27,5 %, naopak 

nejmenší podíl osob v této kategorii mělo Německo 18,8 %. Německo mělo největší podíl 

osob v kategorii 65 let a více, 20,7 % a s 20,2 % jej následuje Itálie. Nejnižší počet 

obyvatel v kategorii 65 let a více byl zjištěn v Irsku 11,3 %, Slovensku 12,3 % a na Kypru 

13,1 %. K datu 1. 1. 2010 byl průměrný věk obyvatel Evropské unie 40,9 let a míra 

závislosti osob starších 65 let činila 28,4 %. Podle výpočtů Eurostatu mělo Evropské 

společenství k tomuto datu 3,5 osoby v produktivním věku na každou osobu starší 

pětašedesát let. Podíl starší populace se má z 17,4 % do roku 2060 zvětšit o dalších 12,6 %. 

(4) „Podíl osob ve věku 80 let a více (oldest – old) roste rychleji než kterýkoli jiný segment 

populace a předpokládá se, že se do roku 2060 téměř ztrojnásobí“ (4, s. 65)  

a díky tomu bude připadat jedna osoba v produktivním věku na jednu osobu ze skupiny 

závislých, tzn. mladších 19 let nebo starších 65 let. (4) 

Populace České republiky patří ve srovnání s populacemi členských států Evropské 

unie k těm mladším. Na druhou stranu proces stárnutí naší populace patří k těm rychlejším 

v Evropském společenství. Můžeme tedy očekávat nárůst počtu osob ve vyšším věku,  

jež budou potřebovat zajištění důstojných podmínek pro svůj další život. Proto by se 

demografickému vývoji měla přizpůsobit také nabídka služeb, které budou moci osoby ve 

vyšším věku využívat, především ocitnou-li se v situaci závislosti na cizí pomoci při 

obstarávání úkonů péče o svou osobu.  

 

2.2. Potřeby člověka v seniorském věku 
 

Otázkou potřeb seniora se budu zabývat z toho důvodu, že se domnívám,  

že právě od jednotlivých potřeb a míry jejich naplňování se u člověka odvíjí spokojenost 

s jeho životem a se vším, čeho se mu dostává, tedy i s poskytovanou službou.  

Pojem potřeba můžeme vyložit jako „vnitřní stav (uvědomovaný  

nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí něco, co je pro něho žádoucí nebo nezbytné 

k dalšímu životu, k zachování tělesných a psychických funkcí“. (6, s. 863)  
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2.2.1.Hierarchie potřeb  

 

Pro názornost použiji klasifikaci amerického psychologa Maslowa,  

který utřídil potřeby do pěti skupin podle jejich naléhavosti od základních k nejvyšším. 

Zjednodušeně můžeme říci, že není možné uspokojovat vyšší potřeby – člověk nevnímá 

jejich naléhavost, dokud nejsou alespoň částečně uspokojeny potřeby základní. „Hierarchie 

postupuje zdola nahoru takto: 1. fyziologické potřeby, 2. Potřeba jistoty a bezpečí,  

3. potřeba někam patřit a být milován, 4. potřeba ocenění druhými a kladného 

sebehodnocení a 5. potřeba sebeaktualizace.“ (17, s. 98)  

Tyto potřeby bývají znázorňovány jako patra pyramidy, jejíž základnu tvoří 

fyziologické (základní, elementární) potřeby, bez jejichž dlouhodobého uspokojování není 

možné přežít. Jedná se o potřebu vzduchu, potravy a tekutin, regulace tělesné teploty, 

spánku, vyměšování a vylučování, tělesné integrity, pohybu, sexu, orientace a stimulace. 

První patro Maslowovy pyramidy tvoří potřeba jistoty a bezpečí, jedná se o potřebu 

fyzického bezpečí, jistotu finančních a materiálních zdrojů, zaměstnání, jistotu rodiny  

a zdraví. Druhé patro pyramidy je vystavěno z potřeby lásky a sounáležitosti. Jde o potřebu 

partnerství, rodiny a přátelství, potřebu někam patřit, potřebu kontaktu se sociálním 

okolím. Další stupeň pomyslné pyramidy je tvořen potřebou uznání, která představuje 

potřebu ocenění vlastních kvalit, schopností a dovedností ze strany okolí. Na vrcholu pak 

stojí nejvyšší potřeba sebeaktualizace či seberealizace, která zahrnuje potřebu realizovat 

své schopnosti a potřebu osobního růstu. (8, 17, 32) 

Při poskytování péče v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních,  

ale i v domácím prostředí je péče a zájem pečujících zaměřován především na 

uspokojování biologických potřeb seniora. Tedy na zajištění osobní hygieny a čistoty 

lůžka, poskytnutí stravy dle dietních požadavků, podání léků atd. Pečující osoby často 

vykonávají za seniora i ty úkony sebeobsluhy, které by zvládl sám, případně s dopomocí. 

Tím jej připravují o možnost uspokojení potřeby aktivity, seberealizace a uznání,  

které mu zvládnutí těchto úkonů může přinést. Podle Kalvacha a Onderkové je vinou 

způsobu poskytované péče život seniora redukován na přijímání stravy, vyměšování  

a očekávání konce. Autoři upozorňují, že kvalita života našich seniorů se odvíjí zejména 

od naplňování jejich vyšších potřeb. (12) 
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2.2.2. Principy geriatrické péče 

 

Podle Kalvacha a Onderkové mají být v každodenní péči o seniory naplňovány 

principy geriatrické péče, které vycházejí právě z teorie potřeb. Jedná se o princip 

zabezpečenosti, autonomie, důstojnosti, smysluplnosti a princip participace. (12, s. 12,13) 

Princip zabezpečenosti zahrnuje naplňování základních potřeb člověka. V našich 

podmínkách nebývá problémem nedostatečné zabezpečování těchto potřeb, spíše naopak, 

jak již bylo uvedeno výše, péče bývá omezována právě jen na tyto potřeby.  

Princip autonomie požaduje, aby seniorům byla zachována možnost rozhodovat  

o sobě a o dění, které se jich bezprostředně dotýká. Do autonomie starších osob bývá 

nepřiměřeně zasahováno především v pobytových zařízeních, výjimkou nejsou ale ani 

necitlivé zásahy rodinných příslušníků, kteří pečují o svého seniora v domácím prostředí. 

Důstojnost je jedním ze základních práv člověka, které je mu garantováno nejvyššími 

legislativními normami na státní i mezinárodní úrovni, ale také potřebou, kterou si člověk 

uchovává i ve vysokém věku. Proces poskytování sociálních služeb často necitlivě 

zasahuje do soukromí a intimity uživatele služby, a právě proto je třeba usilovat  

o maximální možné zachování jeho lidské důstojnosti.  

Požadavkem principu smysluplnosti je především podpora při objevování životní 

náplně seniora a prevence jeho smyslové a komunikační deprivace.  

Podle principu participace má být seniorům umožněno „zapojení do života komunity, 

sdílení problémů, podíl na rozhodování (v rámci rodiny i dlouhodobé péče), 

komunikování.“ (12, s. 13) 

Organizace spojených národů vydala již v roce 1991 „principy a zásady o postavení 

starších občanů, které se týkají pěti problémových okruhů: nezávislosti, společenského 

zapojení, péče, seberealizace a důstojnosti“ (7, s. 24) Organizace spojených národů vybízí 

vrcholné představitele jednotlivých států, aby usilovali o implementaci těchto zásad  

do národních programů. (37) 

 

2.2.3.Identifikace potřeb 

 

Významnou součástí péče o seniory je identifikace jejich potřeb. Potřeby člověka se 

neustále vyvíjejí a mění, to platí i u osob v seniorském věku. V prostředí sociálních služeb 

se na potřeby uživatelů zaměřuje proces individuálního plánování. „Individuálním 
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plánováním je vyjednávání –„kontraktování“ o tom, jaké jsou potřeby uživatele a zda mu 

je organizace může pomoci naplnit.“ (2, s. 95)  

Tuto problematiku upravuje standard č. 5 vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění. 

Povinností poskytovatele je, mít pravidla pro plánování služby a také pravidla,  

kterými se řídí její průběžné vyhodnocování. Do procesu plánování i následného 

vyhodnocování by měl být uživatel zapojen s ohledem na jeho možnosti. Poskytovatel má 

být uživateli nápomocen při vytyčení jeho osobních cílů, k jejichž dosažení má přispívat 

právě poskytovaná služba. Pro každého uživatele určí poskytovatel konkrétního 

zaměstnance, který je za individuální plánování služby zodpovědný. (2, 3)  

Rozpoznání potřeb uživatelů nám umožňují dva základní nástroje,  

kterými jsou rozhovor a pozorování. Obou těchto nástrojů je možné využít v procesu 

individuálního plánování sociální služby. Dalším nástrojem, který bývá využíván spíše 

v oblasti poskytování zdravotní péče, jsou diagnostické testy. Výhodou diagnostických 

testů je, že díky své struktuře nám umožňují určit stupeň závislosti seniora na základě jasně 

definovaných kritérií. V sociální oblasti se k těmto testům přibližuje posuzování stupně 

závislosti pro potřeby řízení o přidělení příspěvku na péči. (15)  

Do procesu individuálního plánování mají být zapojeni skutečně všichni uživatelé 

služby včetně těch, kteří mají omezené schopnosti komunikace nebo „nejsou zcela 

způsobilí formulovat své potřeby a zdroje jejich naplnění.“ (2, s. 94) Nalézt vhodný způsob 

je již úkolem poskytovatele. Více o specificích komunikace s osobami s poruchami sluchu, 

zraku nebo kognitivních funkcí uvádím v podkapitole 3.1.1.2. Omezení schopnosti 

komunikovat. 

 

2.3. Sociální služby 
 

2.3.1. Pojem sociální služba 

 

Předtím, než se zaměřím na výklad problematiky sociálních služeb, ráda bych 

vymezila samotný výraz sociální služby. Pojem sociální má svůj původ v latinském 

socialis – společenský, spojenecký či družný (20, s. 1014). Termínem služba nejčastěji 

označujeme určitou činnost, kterou pro nás nebo za nás vykonává někdo jiný,  

a to nejčastěji za finanční úplatu. Kotler definuje službu jako „činnost, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé, je naprosto nehmatatelná a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví“. 

(16, s. 490) Velký sociologický slovník definuje sociální služby jako „státem  

i jinými institucemi (soukromými nadacemi, náb. organizacemi apod.), příp. jednotlivci 
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garantované systémy placené i neplacené pomoci „sociálně potřebným“, většinou dočasně 

nebo trvale handicapovaným osobám.“ (20, s. 1000) 

Předmětem sociálních služeb jsou aktivity, které se zaměřují na podporu společensky 

znevýhodněných osob. Tato podpora je zaměřována na jednotlivce, případně skupiny 

ohrožených osob, a díky její existenci je podporována i společnost jako celek. Sociální 

služby jsou poskytovány se záměrem zlepšit kvalitu života sociálně znevýhodněných osob 

a jejich maximálního možného začlenění do společnosti.  

Širší kategorii představují podle Matouška a Koldinské služby veřejné,  

které jsou, jak již název napovídá, poskytovány v zájmu široké veřejnosti. Poskytování 

těchto služeb je hrazeno z veřejných zdrojů a je často vymezeno právním předpisem.  

Na rozdíl od ryze komerčních služeb jsou tyto služby více závislé na politických 

rozhodnutích. (21) Kromě sociálních služeb můžeme do kategorie veřejných služeb 

zahrnout např. také zdravotní péči, systém veřejného školství, veřejné dopravy atp.  

 

2.3.2. Sociální služby v Evropě 

 

Pro srovnání uvádím základní informace o sociálních službách v Anglii, Itálii  

a Maďarsku. Důvodem proč jsem zvolila zrovna tyto tři státy je, že jejich systémy péče  

a podmínky, ve kterých je péče o seniory poskytována, jsou značně odlišné. Anglický 

model tvoří východiska našeho systému sociálních služeb. Naopak italský a maďarský 

model vychází ze zcela jiné tradice.  

Model péče Velké Británie vychází z tradice sociálního státu (welfare state) za jehož 

zakladatele je považován lord Beweridge. Sociální stát, tak jak jej Beweridge představil, 

měl zajistit minimální sociální zabezpečení pro všechny občany. (26) V Anglii přetrvává 

model svépomoci v rámci rodiny a komunity. I zde je seniorům zajišťována domácí  

a pobytová péče, avšak „většina starších lidí během života využije těchto služeb jen velmi 

málo nebo vůbec ne. O mnoho seniorů, kteří potřebují péči, se i nadále starají členové 

rodiny, ať s nebo bez pomoci formálního systému péče“ (25, s. 22) V Anglii poskytuje 

rezidenční služby dospělým klientům cca 20 000 zařízení. Většina z nich se orientuje právě 

na seniory. „Téměř 70 % těchto domovů je dnes soukromých nebo provozovaných 

dobrovolnými organizacemi, zatímco v 90. letech většina rezidenční péče byla 

poskytována místními úřady.“ (25, s. 22) V Anglii poskytuje domácí péči přes čtyři tisíce 

agentur, i ty jsou provozovány zejména dobrovolnickými či soukromými subjekty.  

Od konce devadesátých let minulého století se v Anglii pozornost obrací k sociálním  

a zdravotnickým službám, jedním ze zájmů je i zvyšování jejich kvality. Ekvivalentem 
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k našim standardům kvality sociálních služeb jsou anglické Národní minimální standardy 

péče. Zásadní odlišnost můžeme spatřovat v tom, že naše Standardy kvality jsou 

universální, obecné pro všechny typy sociálních služeb. V Anglii disponují různými 

standardy pro různé typy služeb, hodnoty, o které usilují, jsou však shodné. I zde dohlíží na 

dodržování standardů inspekce kvality. (25) 

Italský model sociální péče vychází z tradice rodinných a dobrovolných systémů 

podpory s omezenou garancí státu. (26) Proto se i dnešní systém péče opírá o svépomoc 

v rámci rodiny a veřejné sociální služby. Církevní zařízení sociální či zdravotnické péče 

nejsou v Itálii tak časté, jak bychom mohli v katolické zemi předpokládat. Seniorům jsou 

zde poskytovány dlouhodobé i krátkodobé pobytové služby. Dlouhodobé pobytové služby 

mají dvojí podobu, liší se rozsahem poskytovaných služeb. První jsou určeny seniorům, 

kteří jsou více méně soběstační. Tato zařízení můžeme přirovnat k domům s pečovatelskou 

službou, tak jak je známe u nás. Druhý typ rezidenčních služeb je určen starším občanům,  

kteří již potřebují větší péči a pomoc, takovou péči v našich podmínkách poskytují domovy 

pro seniory. V Itálii neexistuje jednotný národní systém standardů kvality sociálních 

služeb, požadavky na kvalitu služeb si určují jednotlivé kraje individuálně.  

Jednotlivá zařízení sociálních služeb však procházejí procesy autorizace a akreditace.  

Díky autorizaci mohou soukromé a dobrovolnické organizace, které realizují sociální 

služby dosáhnout na veřejné finanční prostředky. Autorizace se opírá o legislativu 

z počátku devadesátých let 20. století a klade poskytovatelům požadavky mj. na 

hospodaření a hygienu. To, jak jsou dotace využity, již není sledováno. Proces akreditace 

se zaměřuje více na reálné naplňování podmínek, které je nutno dodržet při poskytování 

sociálních služeb. Získáním akreditace snaha poskytovatelů nekončí, protože je jí třeba 

v určitých časových intervalech obnovovat. Další finanční prostředky přicházejí  

do systému sociálních služeb přímo od uživatelů, kteří získávají z veřejných zdrojů 

poukázky na úhradu akreditovaných sociálních služeb. (25) 

V Maďarsku je péče o seniory zajišťována na základě zákonů, které upravují činnost 

sociálních a zdravotnických služeb. Nabídka sociálních služeb pro staré občany zahrnuje 

„domovy důchodců, respitní centra, denní a domácí péči, osobní asistenci a pomoc 

v naléhavých případech.“ (25, s. 47) Zdravotní služby seniorům zajišťují agentury home 

care a hospice. Poskytovateli sociálních služeb jsou v Maďarsku státní, nestátní, církevní, 

komerční i neziskové subjekty. Všichni však musí získat pro svou činnost licenci,  

která mj. opravňuje k čerpání finančních prostředků z tzv. normativních státních fondů, 

které představují položku státního rozpočtu a jejich objem je určován počtem klientů  

a druhem poskytovaných služeb. (25) Řízení kvality výše uvedených služeb zajišťují čtyři 
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desítky metodických center, které mají v Maďarsku poměrně dlouhou tradici.  

Jejich činnost koordinuje a metodicky vede Národní institut pro zaměstnanost a sociální 

záležitosti. Pojem kvalita sociálních služeb není v Maďarsku nijak vymezen v zákoně, 

služby mají být poskytovány v souladu s právy, která občanům zaručuje ústava.  

„I když kvalita není zakotvena v sociálně právních normách, kritéria kvality a prostředky 

k vytvoření kvalitní služby jsou v předpisech pro sociální služby přítomné“ (25, s. 51)  

a jsou východiskem k přidělování licencí. 

 

2.3.3.Sociální služby v České republice 

 

Sociální služby jsou na území České republiky poskytovány v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě 

prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. Tuto právní úpravu je možné i přes 

její nedostatky označit za revoluční, protože mj. vymezila rozsah a podmínky poskytování 

jednotlivých sociálních služeb, stanovila práva a povinnosti poskytovatelů a především 

jejich uživatelů. Zákon o sociálních službách definuje sociální službu jako „činnost  

nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám  

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“.  

Sociálním začleňováním se rozumí proces, „který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené 

nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnou příležitostí a možností, které jim 

napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti  

a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“. Za sociálně vyloučené jsou 

považovány osoby, které žijí mimo běžný život společnosti a nemají možnost se do něj 

navrátit z důvodu nepříznivé životní situace, s níž se potýkají. (36, § 3) 

Zákon o sociálních službách zakotvuje základní zásady. Podle první z nich má každý 

občan nezadatelné právo na poradenství, které vede k předcházení nebo usnadnění nalezení 

vhodného řešení nepříznivé sociální situace, ve které se nalézá. Toto poradenství je 

označováno jako základní, je poskytováno bez úplaty a jeho zajišťování je základní 

povinností všech poskytovatelů sociálních služeb. Druhá zásada nabádá k zachovávání 

lidské důstojnosti a respektu vůči individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. 

Poskytovaná pomoc má vést k aktivizaci uživatele, podpoře jeho samostatnosti  

a sociálního začleňování. Veškeré aktivity mají být realizovány s ohledem na lidská práva 

a základní svobody člověka. Těmito zásadami jsou vázáni všichni poskytovatelé sociálních 

služeb, kterými mohou být obce a kraje jako poskytovatelé základního sociálního 

poradenství, dále jejich příspěvkové organizace, právnické osoby (mj. občanská sdružení, 
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obecně prospěšné společnosti, církve) a fyzické osoby. Zřizovatelem sociálních služeb 

může být také Ministerstvo práce a sociálních služeb ČR a jím zřízené organizační složky 

státu. (36) 

 

2.3.4.Druhy a formy sociálních služeb 

 

Pro úplnost připojuji také výčet a charakteristiku jednotlivých druhů a forem 

sociálních služeb, tak jak je definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Rozlišujeme tři základní druhy služeb, jedná se o sociální poradenství, služby sociální péče 

a služby sociální prevence. Tyto služby jsou poskytovány v trojí formě, buď jako služby 

terénní, ambulantní nebo pobytové. Zákon podrobně definuje obsah jednotlivých služeb, 

cílovou skupinu, které je služba určena, a také to, zda je služba poskytována bezplatně,  

či se na její úhradě uživatel služby podílí zcela nebo částečně.  

 

Sociální poradenství 

Rozlišujeme dva druhy sociálního poradenství, a to poradenství základní a odborné. 

O náplni základního sociálního poradenství bylo pojednáno výše. Odborné sociální 

poradenství je poskytováno se zaměřením na specifické potřeby jednotlivých skupin 

obyvatelstva ve specializovaných poradnách, kterými jsou mj. občanské poradny, poradny 

pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy či poradny pro seniory. Jako součást odborného 

sociálního poradenství je vnímáno i půjčování kompenzačních pomůcek.  

Obě uvedené formy sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně, výjimku 

tvoří jen půjčování kompenzačních pomůcek, které bývá jednotlivými poskytovateli 

zpoplatněno.  

 

Služby sociální péče 

Zákon o sociálních službách vymezuje služby sociální péče jako služby,  

které „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, 

kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo 

na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.“. (36, § 38) 

Službami sociální péče je v dikci citovaného zákona rozuměna: osobní asistence, 

pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora 

samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní 

stacionáře, domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se 
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zvláštním režimem, chráněné bydlení a také sociální služby, které jsou poskytovány ve 

zdravotnických zařízeních. Obecně lze říci, že služby sociální péče jsou poskytovány 

uživateli za částečnou či plnou úhradu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je či není 

příjemcem příspěvku na péči.  

  

 Služby sociální prevence 

 Třetí druh sociálních služeb zákon definuje jako služby, které „napomáhají zabránit 

sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní 

návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.  

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem šířením nežádoucích společenských 

jevů.“ (36, § 53) Mezi služby sociální prevence se řadí: raná péče, telefonická krizová 

pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová 

pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti  

a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně-

terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace. 

 

2.3.5.Sociální služby pro seniory 

 

Sociální služby, které jsou určeny primárně seniorům, mají být poskytovány s cílem 

podpořit soběstačnost a samostatný život osob ve vyšším věku. Existence takových služeb 

podporuje také fungování rodin a blízkých osob, které usilují o podporu svého seniora  

a jeho dožití ve vlastní či společné domácnosti.  

S vyšším věkem nesouvisí jen pokles fyzických sil, který činí seniora více či méně 

závislým na pomoci zvenčí. Přináší s sebou také častější zdravotní komplikace, chronická 

onemocnění a úrazy v důsledku pádů. Starší člověk potřebuje rovněž péči a podporu 

k tomu, aby se mohl v případě hospitalizace navrátit zpět do své domácnosti  

anebo takovou zdravotně ošetřovatelskou péči, díky níž se bude moci umístnění ve 

zdravotnickém zařízení zcela vyhnout. Zdravotní a běžné denní potřeby seniorů jsou 

nedělitelné, proto je třeba usilovat o funkční propojení systémů zdravotní a sociální péče, 

které budou přispívat k jejich naplňování.   

Senioři žijící ve vlastní domácnosti a ti, kteří ji sdílejí se svou rodinou, mohou 

využívat sociálních služeb typu: pečovatelská služba, osobní asistence, denní a týdenní 
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stacionáře a tísňová péče. Opomenuty by neměly zůstat ani služby základního a odborného 

sociálního poradenství.  

Výše uvedené služby by se měly v případě potřeby vhodně doplňovat se službami 

zdravotnickými, které jsou v ideálním případě koordinovány praktickým lékařem a mohou 

mít podobu domácí zdravotní péče, jež bývá označována také jako domácí ošetřovatelská 

péče nebo home care. Jedná se o odbornou zdravotní péči, zajišťovanou zdravotními 

sestrami na základě indikace lékaře. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. (8) 

Významnou roli v podpoře fyzické i psychické kondice seniorů mají také rehabilitační  

a rekondiční pobyty.  

V případě, že péče zajištěná výše uvedenými zdroji nestačí k zabezpečení seniora 

v jeho domácím prostředí, dochází často k jeho umístění do zdravotnického zařízení nebo 

do zařízení sociální péče. Mezi nejpalčivější nedostatky této péče můžeme zařadit časově 

omezený pobyt v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Zpravidla po uplynutí doby tří 

měsíců je senior přemístěn do jiného zařízení LDN, a tím často jen začíná jeho putování  

po léčebnách, které se nacházejí v různé vzdálenosti od jeho bydliště.  

Ošetřovatelská a rehabilitační péče poskytovaná v zařízeních pro dlouhodobě nemocné 

nevykazuje jednotnou, uspokojivou úroveň. Péče je poskytována z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění a je vysoce nákladná. Zařízení sociální péče jako např. domovy pro 

seniory se potýkají s nedostatečným zabezpečením odborné zdravotní, ošetřovatelské  

a paliativní péče, nemluvě o jejich omezené kapacitě. (10) 

 

2.3.6.Pečovatelská služba 

 

Péče o potřebné v jejich domácím prostředí má u nás nepříliš známou, ale poměrně 

dlouhou tradici. Od roku 1920 zajišťovaly tuto péči zástupkyně Československého 

červeného kříže. Péče byla zaměřena především na pomoc s hygienou a vařením. Od roku 

1959 spadala pečovatelská služba pod národní výbory a byla financována státem.  

Značný rozvoj zaznamenala pečovatelská služba po roce 1975, kdy byl v jedné třetině 

okresů tehdejšího Československa zajišťován rozvoz obědů. Pečovatelky dále zajišťovaly 

především donášku nákupů. Od roku 1986 spadala pečovatelská služba pod odbory 

sociálního zabezpečení, péče o potřebné seniory byla v kompetenci okrskových sester.  

Se zánikem okresů v roce 2000 byla odpovědnost za zařízení sociálních služeb vč. 

pečovatelské služby převedena na kraje a obce, do péče se zapojily také nestátní neziskové 

subjekty. (8) 
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I v současné době bývá pečovatelská služba poskytována nejčastěji v terénní formě, 

tzn., pracovníci v sociálních službách (pečovatelky a pečovatelé) docházejí za uživatelem 

služby do jeho vlastní domácnosti, případně do domácnosti, která se nachází v domě 

s pečovatelskou službou. Služba může také mít podobu ambulantní, v takovém případě 

docházejí uživatelé za službou do zařízení sociálních služeb, nazývaných např.: centrum 

denních služeb nebo denní stacionář.  

Ve své práci se zaměřuji především na seniory, jako na hlavní cílovou skupinu,  

která využívá pečovatelských služeb. Zákon však uvádí, že tato služba je určena osobám, 

závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tato závislost může být způsobena sníženou 

soběstačností, ke které nejčastěji dochází v důsledku věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení. Poskytovatelé jsou povinni zajistit tuto službu také rodinám s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to především v situaci narození 

vícerčat.  

V rámci pečovatelské služby jsou uživateli ze zákona poskytovány základní úkony, 

které mají podpořit jeho soběstačnost a samostatnost. Úkony se vztahují jak k péči o osobu 

seniora, tak k zajištění bezvadného chodu jeho domácnosti. Zákon o sociálních službách,  

§ 40, vymezuje pět základních skupin úkonů, které jsou dále v prováděcí vyhlášce 

podrobně členěny. Jedná se o následující úkony:  

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.  

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny, 

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

- pomoc při použití WC. 

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování,  

- dovoz nebo donáška jídla,  

- pomoc při přípravě jídla a pití,  
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- příprava a podání jídla a pití. 

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- běžný úklid a údržba domácnosti,  

- údržba domácích spotřebičů, 

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu  

po malování,  

- donáška vody, 

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 

- běžné nákupy a pochůzky,  

- velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti, 

- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy, 

- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy. 

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 

- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,  

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

 

Uživatel hradí službu, která mu byla poskytnuta, sám v plném rozsahu. Úhrada za 

jednotlivé úkony se odvíjí od délky času, kterou pečující personál vyčerpal na zajištění 

jednotlivých úkonů. Hovoříme o tzv. skutečně spotřebovaném čase. Jen několik málo 

úkonů je účtováno paušálně, a to bez ohledu na spotřebovaný čas. Jedná se např. o donášku 

oběda či praní a žehlení prádla. Výše úhrady se odvíjí od ceníku,  

který sestavuje poskytovatel služby. Maximální výše ceny za jednotlivé úkony je však 

limitována prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách. (35) 

Poskytovatel může dle svých možností rozšířit nabídku základních úkonů o úkony 

fakultativní, tyto úkony můžeme označit za doplňkové. Jedná se např. o venčení psa  

a péči o domácí mazlíčky, společnost nebo dohled nad uživatelem služby. Při stanovování 

cen fakultativních úkonů je dána poskytovateli značná volnost.  

Služba je uživateli poskytována na základě písemné smlouvy,  

kterou uzavírá s poskytovatelem. Sepsání a podepsání smlouvy by mělo předcházet 

sociální šetření v domácnosti žadatele o službu. Toto šetření zpravidla zajišťuje vedoucí 

služby, kterým bývá nejčastěji sociální pracovník, ale také jím bývá pracovník se 
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zdravotnickým vzděláním.  Při sociálním šetření pověřený pracovník zjišťuje potřeby a cíle 

uživatele, jeho zdroje (fyzické a mentální síly, podpora rodiny a blízkých, finanční zdroje). 

Tento pracovník na základě provedeného terénního šetření rozhoduje o tom,  

zda je pro uživatele sociální služba vhodná a zda jejím poskytnutím budou naplněny jeho 

potřeby a cíle. Sociální šetření v domácnosti žadatele by nemělo být jednostranným 

úkonem, při kterém pracovník pečovatelské služby získává informace od žadatele,  

tok informací má být vzájemný a vyrovnaný. Návštěva pracovníka je pro žadatele ideální 

příležitostí dozvědět se o službě, která se mu nabízí, co možná nejvíce. Žadatel by měl 

získat odpovědi na následující otázky a to, i pokud je sám nevysloví: V čem mi může být 

služba prospěšná? Co mohu od pečovatelky požadovat? V jakém čase budou návštěvy 

pečovatelky probíhat – může se přizpůsobit mým potřebám? Kolik za službu zaplatím? 

Jaké jsou podmínky poskytování služby? Bude ke mně docházet jeden pracovník,  

anebo se budou střídat? 

Úkony, které jsou pro uživatele služby zabezpečovány, jsou odvozeny od jeho 

individuálních potřeb. Uživatel o jejich rozsahu rozhoduje sám, případně po poradě 

se členy rodiny nebo s jinou blízkou osobou. Tyto úkony a jejich četnost jsou jasně 

definovány ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. Vedoucí služby sestavuje  

s uživatelem při sepsání smlouvy o poskytování sociální služby individuální plán a časový 

harmonogram, ve kterém jsou jasně popsány úkony, které bude pečovatel/ka v konkrétní 

dny u uživatele provádět. Individuální plán se může vzhledem ke změnám potřeb uživatele 

měnit.  

 

2.4. Kvalita sociálních služeb 
 

2.4.1. Pojem kvalita 

  V souvislosti s názvem čtvrté kapitoly mě napadají následující otázky: Co je to 

kvalita? Co znamená, že produkt nebo služba je kvalitní? Jak se projevuje kvalita 

v sociálních službách? Definic, které vymezují pojem kvalita, existuje mnoho.  

Já se pokusím tento pojem přiblížit nejprve v obecné rovině, poté z pohledu managementu 

a také z pohledu sociálních služeb. 

  Pojem kvalita má svůj původ v latinském qualis a znamená jaký či jaké povahy. 

Synonymem kvality je jakost. (6, s. 577) Zelený jako jeden z mála českých autorů 

poukazuje na rozdíl ve významu pojmů kvalita a jakost. Na základě měřítek, která určují 

experti, výrobci, byrokrati nebo certifikátoři jsou produkty tříděny do jednotlivých 

jakostních tříd. Cenu zboží potom určuje jeho příslušnost k určité jakostní třídě. Kvalitu na 
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rozdíl od jakosti určuje zákazník, pouze on hodnotí, co je a není kvalitní. Kvalita tedy 

vyjadřuje vztah mezi zákazníkem a výrobcem, na rozdíl od jakosti, která vyjadřuje vztah 

mezi výrobcem a subjektem, který jeho činnosti nebo produktu uděluje certifikaci. (39)  

Na kvalitu můžeme nahlížet ve dvou rovinách, subjektivní a objektivní. Subjektivní 

pohled určuje, jak jsem já jako spotřebitel určitého produktu nebo služby spokojen. 

Objektivní rovina „představuje sledování určitých přesně stanovených a dohodnutých 

kritérií“. (19, s. 27) 

Mátl a Jabůrková citují Holmerovou, která uvádí že „kvalita je kategorie,  

která v kvantitativních i kvalitativních pojmech popisuje úroveň výrobku či poskytovaných 

služeb. Kvalita se tudíž skládá ze dvou částí - jedna část je kvantitativní, měřitelná, druhá 

je kvalitativní a vychází z hodnotového systému. Kvalita je relativní, nikoliv absolutní 

kategorie.“ (24, s. 34) Autoři také odkazují na Pogodovou, podle které „kvalita znamená 

efektivní využívání zdrojů, schopnost reagovat na individuální potřeby, úspěšnost při 

sociálním začleňování a při získávání autonomie a nezávislosti.“ (24, s. 35) 

Z pohledu managementu kvalita zahrnuje pohled zákazníka a firmy. Zákazník má 

vůči firmě, resp. produktu, který od ní nakupuje, určitá očekávání. Obecně můžeme říci,  

že pokud se zákazníkova očekávání naplní, může jím být produkt vnímán jako kvalitní. 

Očekávání zákazníka se nejčastěji týkají ceny, zpracování výrobku či jeho životnosti, 

doprovodných služeb, které firma pro zákazníka zajišťuje, a v neposlední řadě také 

vystupování a ochoty zástupců firmy, kteří jsou se zákazníkem v kontaktu. Pro firmu jsou 

z pohledu kvality důležité i další faktory, které nebývají pro zákazníka přímo viditelné, 

jedná se např. o výrobní technologie a procesy, komunikaci mezi jednotlivými složkami 

výrobního procesu, náklady na produkci atd. (16)  

Pokud si pořizujeme určitý produkt, je nám z pravidla jasné, co od něj můžeme 

očekávat, jaké má mít funkce a k čemu slouží, často si jej můžeme před zakoupením  

i vyzkoušet. Jak je to ale s nákupem služeb? Pro služby jsou typické čtyři základní 

vlastnosti: nehmotnost, nedělitelnost, různorodost a neuchovatelnost.  

Nehmotnost nebo také nehmatatelnost služby znamená, že se s ní nemůžeme seznámit  

a ověřit si její kvalitu předem. Zda jsme se službou spokojeni, zpravidla zjistíme, až když ji 

využijeme  

a zaplatíme. V ideálním případě se pro službu rozhodujeme na základě spolehlivých 

referencí našich přátel či známých. U služeb nelze oddělit proces jejich realizace  

a spotřeby, jsou neoddělitelné od osoby poskytovatele i uživatele. Proto se  

v praktickém životě nerozhodujeme jen na základě ceny, ale také přihlížíme k tzv. dobré 

pověsti poskytovatele. Nikdo z nás nemůže mít se službou totožnou zkušenost.  
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Při poskytování služby dochází ke kontaktu mezi dvěma či více osobami, které jsou 

jedinečné a jejichž interakce se odehrává v neopakovatelné situaci a čase. Různorodost či 

proměnlivost služby znamená, že je závislá na osobě poskytovatele, čase a místě,  

kde je poskytována. Poslední charakteristikou služby je její neuchovatelnost či pomíjivost. 

Služby, tak jako výrobky, nelze skladovat. (16)  

Tato charakteristika platí jak pro služby, na jejichž nákup jsme již zvyklí,  

např. kadeřnické služby, přepravní služby, či restaurační služby, tak pro služby sociální. 

Řada uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb si do dnešní doby neuvědomila,  

že uživatel je vlastně zákazníkem, který si službu zvolil, platí za ni, má od ní určitá 

očekávání a může hodnotit její úroveň. Vztah mezi poskytovateli a uživateli sociálních 

služeb je stále nevyrovnaný. Uživatelé jsou často na službě závislí a z obav ze ztráty 

pomoci a podpory, která je jim poskytována, si nedovolí projevit případnou nespokojenost 

či nesouhlas se způsobem, jakým je jim služba poskytována. Závislosti na straně uživatelů 

často zneužívají i sami poskytovatelé. O změnu v nerovnovážném vztahu usiloval zákon  

o sociálních službách, který v roce 2006 přinesl řadu novinek, mj. posílil postavení 

uživatele a zavedl požadavek na zajištění kvality a její další zvyšování v rámci 

poskytované služby.  

 

2.4.2. Zvyšování kvality 

 

  „Uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny musí mít důvěru ve služby,  

které přijímají“. (1, s. 13) Vztah důvěry je možné budovat jen na základě kvalitní služby, 

která se vyvíjí a přizpůsobuje měnícím se potřebám uživatele.  

  Otázkou zvyšování kvality poskytované služby se zabývá standard č. 15,  

který obsahuje čtyři níže uvedená kritéria. (35) 

a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální 

služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby  

a osobními cíli jednotlivých osob. 

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování 

spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby, podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje.  

c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také 

zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby. 



30 

 

d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální 

služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. 

 

Až do nedávné doby nebyla hodnotící kritéria standardu, který má podpořit aktivity 

poskytovatelů směrem k dalšímu zvyšování kvality jejich služby, považována za zásadní. 

Tzn., že pokud je uživatel neměl písemně zpracované a neuplatňoval jejich ustanovení  

v praxi, nemohl být hodnotícími inspektory nijak postižen. Zřejmě proto se doposud sami 

poskytovatelé zaměřovali především na zásadní kritéria, která se vztahovala spíš 

k bezprostřednímu provozu služby, a zpětné vazbě od uživatelů nebyla věnována 

dostatečná pozornost. Tato situace by se mohla změnit díky novele prováděcí vyhlášky  

k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb., díky které se k 1. 1. 2012 ruší rozlišování 

kritérií na zásadní a nezásadní. Všechna kritéria kvality budou mít při hodnocení stejnou 

významnost. (46) 

 

2.4.3. Systémy řízení kvality 

 

Reakcí na neustálou potřebu zvyšování kvality ve všech oblastech lidského života je 

zavádění a využívání systémů řízení kvality, které můžeme rozdělit na komerční systémy  

a systémy, které jsou využívány v oblasti péče.  

 

2.4.3.1. Komerční systémy 

 

Do kategorie komerčních systémů můžeme zařadit ISO (International Organizations 

for Standardization), TQM (Total Quality Management), EFQM (European Foundation  

of Quality Management) CAF (Common Assessment Framework) a benchmarking.  

ISO certifikace je prováděna dle požadavků Mezinárodní organizace pro 

normalizaci. ISO certifikace je u nás běžně využívána na poli zdravotnictví. Pro oblast 

sociálních služeb ji můžeme vnímat jako inspiraci a využít jejích doporučení.  

Certifikace je prováděna nezávislým subjektem na základě žádosti o certifikaci ze 

strany zdravotnického zařízení. Při procesu certifikace je tímto subjektem kontrolováno, 

zda formální dokumentace organizace odpovídá požadavkům normy, a to jak „papírově“, 

tak i v realizované praxi. Přidělení certifikace má pomoci zvýšit prestiž zařízení  

a informovat jeho uživatele o potvrzené kvalitě poskytované péče. V procesu certifikace 
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můžeme nalézt analogii s činností Inspekce kvality sociálních služeb, jejíž konání ovšem 

není zahájeno na žádost poskytovatele služby.  

ISO 9000 je významným souborem norem, který slouží k podpoře efektivních 

systémů řízení kvality v různých druzích organizací, nehledě na jejich velikost, zaměření či 

právní formu. Normy řady 9000:2000 obsahují základy problematiky a slovník,  

který se vztahuje k managementu jakosti, a dále požadavky a směrnice pro zlepšování 

výkonnosti. (19)  

Tyto normy vycházejí z osmi níže uvedených zásad, o jejichž uplatňování vědomě či 

nevědomě usilujeme při poskytování sociálních služeb: (19, s. 52) 

 

- orientace na zákazníka 

- moderní management 

- orientace na pracovníky na všech úrovních organizace 

- aplikace pojetí rozhodujících činností organizace jako procesů 

- systémový přístup 

- zabezpečení neustálého zlepšování 

- analýza údajů a informací 

- úsilí o partnerství. 

 

Total Quality Management (dále jen TQM) v překladu znamená komplexní řízení 

jakosti. TQM systém řízení kvality klade důraz na kontinuální zlepšování kvality, zapojení 

všech členů organizace a společné sdílení vize. Jakost není vnímána jen jako kvalita 

finálního produktu, ale vztahuje se i k bezchybnému fungování organizace jako celku.  

(19, 42)  

Systém řízení kvality EFQM je označován též jako model Excellence, byl vytvořen 

Evropskou nadací pro řízení kvality. Model Excellence je postaven na principu 

sebehodnocení organizace v klíčových oblastech, které probíhá na základě devíti kriterií 

definovaných Evropskou nadací pro řízení kvality. Sebehodnocení má organizaci mj. 

umožnit odhalit své silné stránky a nedostatky, nabídnout terminologii a způsob myšlení. 

Kritéria, resp. oblasti pro sebehodnocení jsou rozděleny na předpoklady (enablers)  

a výsledky (results). Předpoklady zahrnují vedení, strategie, lidské zdroje, partnerství  

a zdroje, procesy, produkty a služby. V centru pozornosti jsou pak výsledky zákazníků, 

výsledky zaměstnanců, výsledky organizace a klíčové výsledky. Evropská nadace pro 

řízení kvality uděluje každoročně Evropskou cenu za jakost. (19, 40) 
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    Obrázek č. 1, Model Excellence 

      Zdroj: http://www.efqm.org/en/tabid/108/default.aspx 

 

Dalším systémem řízení kvality je Společný hodnotící rámec (dále jen CAF).  

Model CAF byl výsledkem činnosti pracovní skupiny ministrů Evropské Unie 

odpovědných za veřejnou správu a byl dále zdokonalován Evropským institutem veřejné 

správy (EIPA). CAF byl vytvořen pro účely veřejného sektoru s cílem zlepšit výkonnost 

jeho organizací. Model CAF byl inspirován modelem Excellence a využívá techniky 

sebehodnocení organizace v klíčových oblastech. (43) 

Poslední z výše jmenovaných systémů řízení kvality je benchmarking. Jde o hledání 

příkladů dobré praxe a učení se od druhých. Pro benchmarking je charakteristické,  

že nedává jasné odpovědi, ale spíše vytváří prostor pro otázky. Přestože se jedná  

o komerční systém, nachází poměrně hojné využití v neziskové sféře i ve veřejném 

sektoru. V České republice působí např. Benchmarkingová iniciativa 2005, která sdružuje 

obce s cílem zvyšovat kvalitu své činnosti díky benchmarkingu a sdílení dobrých praxí. 

(41) 

 

2.4.3.2. Systémy řízení kvality v oblasti péče 

 

V oblasti sociálních služeb i zdravotnictví jsou využívány různé druhy standardů. 

Zdravotnictví je v tomto směru oproti sociálním službám na výši, co do počtu předpisů. 

S nadsázkou můžeme tvrdit, že zde pro každou činnost existuje předpis, metodický pokyn 

nebo doporučení, jako je např. systém řízené dokumentace, standardy léčebné  

a ošetřovatelské péče, informovaný souhlas, zásady odběru biologického materiálu  

a mnoho a mnoho dalších. Každé zdravotnické zařízení si zpracovává takové předpisy 

samo, neexistují tedy jednotné předpisy s celostátní působností. (19) 

http://www.efqm.org/en/tabid/108/default.aspx
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Poskytovatel sociálních služeb má ze zákona povinnost mít zpracované standardy 

kvality, které mívají nejčastěji podobu metodik, vnitřních pravidel či provozních řádů. 

Standardy kvality jsou souborem kritérií, která postihují tři hlavní oblasti: oblast 

procedurální, personální a provozní. (35) 

 

A) Procedurální standardy upravují: 

1. cíle a způsoby poskytování služeb 

2. ochranu práv uživatelů sociálních služeb 

3. jednání se zájemcem o službu 

4. dohodu o poskytování služby 

5. plánování a průběh poskytování služby 

6. vedení dokumentace 

7. stížnosti na kvalitu nebo průběh poskytování služby 

8. návaznost na další zdroje 

 

B) Personální standardy upravují: 

9. lidské zdroje a jejich organizaci 

10. profesní rozvoj jednotlivců i týmů 

 

C) Provozní standardy upravují:  

11. dostupnost služby 

12. informovanost o službě 

13. prostředí a podmínky pro poskytování služby 

14. nouzové a havarijní situace 

15. zvyšování kvality služeb 

 

Standardy kvality jsou zdrojem informací a měřítkem pro stát, který je zastoupen 

inspekcí kvality sociálních služeb. Inspekce zjišťuje, zda poskytovatel zajišťuje službu 

v souladu se zákonnými požadavky. V souvislosti se změnami legislativy jsou od  

1. 1. 2012 prováděny tři typy inspekcí - základní, hloubková a následná. (2, 46) 

Standardy kvality také poskytují informace samotným poskytovatelům, umožňují jim 

reflexi vlastní praxe a upozorňují je na nedostatky. Přispívají k ochraně a bezpečnosti 

uživatele i zaměstnanců poskytovatele. V neposlední řadě jsou standardy kvality,  

právě v podobě vnitřních pravidel či provozních řádů, důležitým zdrojem informací pro 

samotné uživatele služeb. Kromě standardů kvality existují další systémové nástroje,  
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které vytvářejí podmínky pro zvyšování kvality sociálních služeb. Patří mezi ně povinnost 

poskytovatelů sociálních služeb registrovat se u registrujícího orgánu a zavázat se tak 

k plnění zákonných požadavků. Dále je to kontinuální vzdělávání zaměstnanců, komunitní 

plánování a kontrola kvality, na kterou dohlíží výše zmiňovaná inspekce kvality sociálních 

služeb. (1, 2) 

 

2.4.4. Nástroje hodnocení kvality 

 

Způsobů, jak posuzovat kvalitu pečovatelské služby, je více. Různé nástroje nám 

poskytují různé pohledy na kvalitu a díky jejich kombinaci můžeme získat komplexní 

obraz o poskytované službě. 

Zdrojem informací, podle nichž můžeme usuzovat o kvalitě služby, mohou být 

interní a externí audity a inspekce, supervize, hodnocení pracovníků, průzkumy 

spokojenosti uživatelů služby, ale i jejich příbuzných a blízkých, podněty ze strany 

uživatelů ve formě připomínek a stížností, průzkumy spokojenosti zaměstnanců služby, 

pravidelné porady, vyhodnocování a aktualizace dokumentace a individuálních plánů 

jednotlivých uživatelů služby, výroční zprávy aj. Abychom získali celistvé informace  

o úrovni kvality, je třeba zaměřit naši pozornost na tři roviny. Na podmínky, za kterých je 

služba poskytována, na pracovní postupy a metody využívané při jejím poskytování  

a v neposlední řadě na výsledky, kterých při poskytování služby dosahujeme.  

Zjišťování kvality není samoúčelné, má být zaměřeno na zvyšování kvality, je prevencí 

nedostatků a chyb, dává nám prostor k jejich nápravě, ale i k postihu při jejich 

opakovaném zjištění. (23) 

Zvyšování kvality služby je kontinuální a nikdy nekončící proces, který reflektuje 

vývoj služby v čase a zaměřuje se na „ověřování a hodnocení, zda jsou naše služby 

skutečně takové, jak deklarujeme svým posláním, zda poskytujeme službu určené cílové 

skupině a zda jsou naše cíle a zásady při poskytování v realitě shodné s tím, co je náš 

veřejný závazek“. (2, s. 146) 

K zajištění dobré kvality sociální služby vede pět kroků, které se cyklicky opakují. 

V první řadě je třeba identifikovat potřeby osob, kterým je služba určena. Na základě 

informací získaných analýzou potřeb je možné navrhnout konkrétní podobu služby.  

Od návrhu je možné přejít k realizaci poskytování služby podle připravených pravidel. 

V průběhu poskytování služby je třeba provést její hodnocení a na základě výstupů 

získaných evaluací, by mělo být přikročeno k zavedení potřebných změn. (3)  

V této činnosti můžeme spatřovat souvislosti s modelem zlepšování jakosti, kterým je 
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Demingův cyklus zlepšování PDCA. Cyklus má čtyři fáze, které se neustále opakují.  

První fází je plánování (plan), jejímž výsledkem by mělo být sestavení plánu, který bude 

obsahovat jednotlivé činnosti vedoucí ke zlepšení. Následuje provedení vytyčených 

činností (do). Třetí fází cyklu je kontrola toho, čeho jsme dosáhli. Cyklus uzavírá reakce 

(act) „na dosažené výsledky a provedení vhodné úpravy procesu.“ (19, s. 40) 

 

Obrázek č. 2, Demingův cyklus 

 

  

Zdroj: http://www.systemonline.cz/sprava-it/deminguv-cyklus-pdca.htm 

 

2.5. Zjišťování spokojenosti uživatelů se službou 
 

Ve své práci se zajímám o hodnocení kvality služby očima samotných uživatelů. 

Jejich zpětná vazba je jedním ze zdrojů informací, které získáváme, použijeme-li výše 

uvedeného Demingova cyklu. Konkrétně v jeho třetí fázi. V této souvislosti si pokládám 

otázky: Co musí být splněno, aby byl náš klient se službou spokojen? Jak získat  

od uživatelů služby relevantní informace? Jak je co nejvěrněji interpretovat a využít  

ke zvyšování kvality poskytované služby? 

 

2.5.1. Spokojený uživatel služby 

 

K přiblížení otázky spokojenosti uživatele jsem si vypůjčila definici normy ISO 

9001:2000, podle které je „spokojenost zákazníka definována jako míra vnímání zákazníka 

týkající se úrovně, s jakou byly naplněny jeho požadavky“. (19, s. 69) 

Chceme-li měřit spokojenost našich uživatelů, měli bychom postupovat podle 

doporučení výše citované normy a: 

- stanovit znaky spokojenosti uživatelů, 

- vytvořit dotazníky či jiné nástroje ke zjišťování spokojenosti, 

- stanovit velikost vzorku našich uživatelů, 

- zvolit vhodnou metodu pro shromažďování údajů, 

- vytvořit postupy pro vyhodnocování údajů, 

http://www.systemonline.cz/sprava-it/deminguv-cyklus-pdca.htm
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- využít výsledků měření pro další zlepšování kvality poskytované služby. (19,  

s. 69) 

 

2.5.2. Faktory ovlivňující spokojenost uživatelů 

 

Chceme-li zjišťovat spokojenost uživatelů se službou, kterou využívají, musíme 

nejprve určit kritéria, na jejichž základě budeme spokojenost sledovat. Kritéria jinými 

slovy určují, co musí být splněno, aby byl uživatel se službou spokojen.  

Ve snaze o dosahování kvality v sociálních službách je možné využít modelu kvality 

služeb, který již v 80. letech 20. století představili autoři Parasuraman, Zeithaml a Berry. 

(16) Tento model vychází z pěti rozporů, které autoři vnímají jako hlavní příčiny 

neúspěchu při poskytování služeb: 

- rozpor mezi očekáváním spotřebitele a mezi vnímáním managementu 

- rozpor mezi vnímáním managementu a specifikací kvality služeb 

- rozpor mezi specifikací kvality služeb a mezi jejich poskytováním 

- rozpor mezi poskytovanou službou a vnější komunikací 

- rozpor mezi vnímanou službou a očekávanou službou. (16, s. 499) 

 

První z výše uvedených bodů je významný právě v procesu hodnocení kvality 

sociální služby. Jak již bylo zmíněno výše, sociální služby mají podporovat samostatnost  

a soběstačnost jednotlivých uživatelů. Mají jim pomoci s činnostmi, na které nemají 

dostatek fyzických či duševních sil a podporovat je k co největší soběstačnosti. Vnímá-li 

uživatel službu, která je mu poskytována, jako kvalitní právě proto, že její pracovníci za 

něj vykonávají i úkony, které by s větší či menší námahou zvládl sám, pak je služba 

poskytována chybně a v rozporu se zájmy uživatele. Proto se domnívám, že míra pomoci 

je jedním z hodnoticích kritérií, podle nichž je možné usuzovat na spokojenost uživatele se 

službou.  

 

Tito autoři sestavili také seznam deseti kritérií, která jsou z pohledu uživatelů 

rozhodující při posuzování kvality služeb (16): 

I. Přístupnost – služba je snadno dostupná, a to v čase a místě, které uživateli 

vyhovuje, podmínkou je i krátká čekací doba na zavedení služby.  

II. Komunikace – služba je přesně a srozumitelně popsána, uživatel je 

informován o všem podstatném, v komunikaci s uživatelem je uplatňováno 

aktivní naslouchání. 
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III. Kompetence – osoby, které jsou pověřeny realizací služby, disponují 

odpovídajícími znalostmi a dovednostmi, jsou schopny službu poskytnout 

na profesionální úrovni. 

IV. Zdvořilost – osoby, které jsou pověřeny realizací služby, jsou vůči 

uživatelům přátelští, uctiví a pozorní. 

V. Důvěryhodnost - osoby, které jsou pověřeny realizací služby,  

jsou důvěryhodné a zaměřují se na zájmy uživatele. 

VI. Spolehlivost – veškeré aktivity, které souvisejí s poskytováním služby,  

jsou vykonávány důsledně, přesně a v dohodnutém čase. 

VII. Vnímavost – poskytovatel a zaměstnanci reagují na měnící se potřeby  

a přání uživatele. 

VIII. Bezpečnost – využití služby není pro uživatele nijak ohrožující a není 

spojeno s pochybnostmi. 

IX. Reálnost – faktické provedení služby odpovídá předem deklarované kvalitě. 

X. Porozumění a znalost zákazníka – individuální péče o potřeby uživatele, 

které jsou průběžně zjišťovány.  

 

Při hledání odpovědi na otázku, jaká musí pečovatelská služba být, a co musí 

splňovat, aby s ní byl uživatel spokojen, jsem se na základě inspirace z literatury  

a zkušeností z praxe pokusila o následující vymezení znaků, podle kterých lze posuzovat 

kvalitu pečovatelské služby.  

Pro uživatele je podstatná doba poskytování služby a frekvence návštěv. Je mu 

služba poskytována v čase, kdy ji on skutečně potřebuje? Přizpůsobuje se služba jemu, 

nebo on jí? Existuje při využívání služby možnost flexibility? Existuje možnost změn 

v dojednaných termínech návštěv podle aktuálních potřeb uživatele, nebo je služba rigidně 

poskytována dle jednou nasmlouvaného časového harmonogramu?  

Dalším významným kriteriem spokojenosti je osoba pečovatele. Navštěvuje 

uživatele jeden tzv. „klíčový“ pečovatel, nebo se pečující personál střídá? Pokud se střídá, 

je uživatel předem informován, koho má při další návštěvě očekávat? Může si uživatel 

zvolit, zda o něj bude pečovat žena či muž? Je jeho přání vyhověno? V případě 

nespokojenosti s osobou pečovatele může uživatel požádat o jeho změnu? Domnívám se, 

že spokojenost s osobou pečovatele je do velké míry ovlivněna sympatiemi,  

které vůči němu uživatel chová. A naopak i přes veškerou snahu o profesionální přístup je 

vzájemný vtah jistě ovlivněn i sympatiemi pracovníka vůči uživateli.  



38 

 

Význam má také obsah či podoba poskytované služby. Co je klientovi poskytováno? 

Je pro něj zajištěna veškerá pomoc, kterou potřebuje? Zajišťuje poskytovatel jen povinné 

úkony, které mu ukládá platná legislativa? 

Pro řadu seniorů je zcela klíčovým kritériem cena služby. Je měsíční částka,  

kterou uživatel za službu zaplatí, přijatelná, nebo mu přijde příliš vysoká? Je uživatel se 

službou spokojen natolik, že by byl ochoten za ni zaplatit i víc? Odpovídá podle uživatele 

kvalita služby její ceně? 

Spokojenost na straně uživatele a jeho vnímání služby jako kvalitní ovlivňují  

i reakce poskytovatele služby na jeho návrhy, připomínky a případné stížnosti na kvalitu 

či způsob poskytování služby.  

Je pravděpodobné, že spokojenost klienta a jeho pozitivní naladění na využívanou 

službu ovlivňuje také fakt, že započetí využívání služby bylo jeho osobním rozhodnutím  

a přáním. U uživatele, kterému je služba poskytována na základě rozhodnutí  

či „doporučení“ rodiny, lze předpokládat, že ji nebude percipovat v kladném slova smyslu. 

Domnívám se, že spokojenost uživatele se službou roste s délkou jejího užívání. 

Uživatel si postupem času zvyká na pečující personál, vytváří si k němu vztah a pomoc, 

kterou využívá, pro něj začíná být samozřejmostí. Lze očekávat, že vůči osobě, kterou 

uživatel zná delší dobu, bude shovívavější v případě, že se při poskytování péče dopustí 

drobných nedostatků.  

 

 

3. EMPIRICKÁ ČÁST  
 

V této chvíli se vracím k úvodu své práce a připomínám cíl, který jsem si na začátku 

vytyčila. Cílem práce je zjistit, co od kvalitní pečovatelské služby očekávají její uživatelé  

a vytvořit metodiku pro zjišťování spokojenosti uživatelů terénní pečovatelské služby. 

Tato očekávání jsem zkoumala prostřednictvím dotazování, které je jednou z metod 

kvalitativního výzkumu. Dotazování jsem realizovala za použití techniky 

polostrukturovaného rozhovoru. Pro tento způsob vedení rozhovoru jsem se rozhodla 

zejména proto, že dává dotazovanému velký prostor pro vyjádření ke sledovaným 

tématům. Na základě svých zkušeností jsem očekávala, že oslovení senioři budou 

ochotněji spolupracovat na výzkumu, který bude realizován prostřednictvím rozhovorů 

s tazatelem než formou dotazníkového šetření. Jak jsem uvedla již v úvodu práce, 

v pečovatelské službě ŽIVOTa 90 o. s. byla doposud spokojenost uživatelů sledována 
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právě prostřednictvím dotazníků. Jejich výpovědní hodnota ani návratnost nebyla dle slov 

vedoucí služby příliš vysoká. Dotazník, který sledoval spokojenost uživatelů služby v roce 

2010, je uveden v příloze. K analýze dat získaných z jednotlivých rozhovorů jsem použila 

metodu otevřeného kódování, která vychází ze zakotvené teorie. Důvodem, proč jsem se 

rozhodla pro otevřené kódování, je, že tato metoda umožňuje v datech získaných  

od informanta odhalovat témata a problémy, které jsou právě pro něho významné.  

 Třetí kapitola je tedy věnována kvalitativnímu výzkumu a rozhovoru, jako jeho 

základnímu nástroji, a dále technice aktivního naslouchání a zásadám, které by měly být 

uplatňovány v rámci komunikace s osobami s omezenou schopností komunikovat.  

Dále tato kapitola pojednává o individuálním a skupinovém rozhovoru. Zaměřuje se také 

na obtíže a možná rizika, se kterými se musí tazatel při výzkumné práci potýkat.  

Tato kapitola dále popisuje průběh a výsledky kvalitativního šetření, které jsem 

provedla v  občanském sdružení ŽIVOT 90 s cílem zjistit, co uživatelé od kvalitní 

pečovatelské služby očekávají. Součástí je popis mého počínání od přípravy výzkumu,  

přes jeho realizaci až po vyhodnocení výzkumných dat a jejich interpretaci.  

Závěr kapitoly tvoří informace o metodice pro zjišťování spokojenosti uživatelů 

s pečovatelskou službou, kterou jsem zpracovala podle potřeb o. s. ŽIVOT 90. Samotná 

metodika je pak uvedena v příloze č. 4.  

 

3.1. Kvalitativní výzkum a jeho nástroje 
 

Pro zkoumání spokojenosti uživatelů se službou jsem zvolila rozhovor, který je 

jedním z nástrojů kvalitativního výzkumu. Proto uvádím definici kvalitativního výzkumu  

a detailnější přiblížení rozhovoru, jako základního nástroje pro zjišťování spokojenosti se 

službou. Autoři Strauss a Corbinová definují kvalitativní výzkum jako „výzkum,  

jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace.“ (31, s. 10) Kvalitativní výzkum disponuje celou řadou metod,  

které umožňují nejen prostý sběr dat, ale především nám pomáhají „získat o jevu detailní 

informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.“ (31, s. 11)  

Metodami kvalitativního výzkumu jsou především pozorování a rozhovor, ale je možné 

využít také obsahovou analýzu dokumentů, analýzu zvukových či obrazových materiálů 

atd. (31) Metoda rozhovoru je využívána jak v kvalitativním, tak v kvantitativním 

výzkumu. Kvantitativní výzkum využívá rozhovor ve standardizované formě. Tzn., že jsou 

všem dotazovaným pokládány stejné, přesně formulované otázky, jejichž pořadí se při 

rozhovoru nemění. Ke zpracování dat získaných standardizovaným dotazováním  
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se využívají statistické metody, sdělení dotazovaných jsou víceméně podobná a výsledky 

jsou snadno srovnatelné. Dotazovaní hovoří o tématech, která jsou důležitá především pro 

výzkumníka. Naopak kvalitativní výzkum používá zejména nestandardizovaný rozhovor, 

při kterém je možné přizpůsobovat formulace otázek a jejich pořadí aktuální situaci  

a osobě dotazovaného. Takto vedený rozhovor umožňuje dotazovanému hovořit o tom,  

co je skutečně důležité právě pro něj. Zpracování získaných dat z nestandardizovaného 

rozhovoru je velice časově náročné. Výsledky z jednotlivých rozhovorů se obtížně 

srovnávají. Někde uprostřed těchto metod stojí rozhovor polostandardizovaný,  

který obsahuje strukturované i nestrukturované části. (5) 

 

3.1.1. Rozhovor 

 

Domnívám se, že výzkumný rozhovor s uživatelem služby by měl vést pověřený 

pracovník, kterým může být vedoucí služby, sociální pracovník, vedoucí pracovník,  

který vede jinou sociální službu v organizaci, nebo externí spolupracovník. Podle mého 

názoru není vhodné, aby se na otázky spokojenosti doptával pracovník, který o seniora 

běžně pečuje, a to z toho důvodu, že by uživateli nemuselo být příjemné konfrontovat 

pečovatele se svým názorem na jeho pracovní výkon. Informace získané z takového 

rozhovoru, by pak mohly být zkreslené.  

Před samotným sběrem dat je třeba si uvědomit, že osoba zajišťující výzkumné 

rozhovory s uživateli služby ovlivňuje svým jednáním i celkovým naladěním získaná data. 

Tazatel sám o sobě je výzkumným nástrojem, do sběru dat i jejich interpretace se promítá 

jeho osobnost a „individuální lidské vnímání situace v daném časovém úseku“. (28, s. 82) 

Na výpovědi uživatelů má také vliv pracovní pozice tazatele, kterou ve službě zastává nebo 

jeho vztah, který jej k poskytovateli váže. Tazatel se tedy musí snažit o vytvoření takové 

atmosféry, která bude potlačovat informantovu potřebu „upravovat“ svá sdělení a bude jej 

podporovat k upřímnému rozhovoru.  

Základní podmínky úspěšného rozhovoru jsou pocit bezpečí, důvěrná atmosféra  

a nerušené prostředí. Pro rozhovor je třeba zajistit dostatek času tak, aby v časové tísni 

nebyl ani jeden z jeho účastníků. Rozhovory by se měly odehrávat v domácnosti uživatele 

v předem dojednaném čase. 

Při vedení rozhovoru je třeba myslet na verbální i neverbální signály,  

které k uživateli vysíláme. Neverbální složka komunikace je velice významná, 

v procentuálním vyjádření představuje dokonce 93 %. Z toho 38 % představuje tón hlasu  
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a 55 % řeč těla. Slovní sdělení tvoří pouze 7 % komunikace. „Starý člověk je více vnímavý 

k těmto skutečnostem než k samotným slovům.“ (15, s. 94) 

Umění vedení rozhovoru je velice důležité, proto uvádím zásady vhodné komunikace 

se starým člověkem tak, jak je ve své knize představily Klevetová a Dlabalová.  

Jedná se o čtyři klíčové zásady, kterými jsou uvědomění, pozdrav a oslovení, vymezení 

vzájemných rolí a vytvoření vztahu laskavosti a důvěry. Jestliže chceme vést rozhovor  

za účelem zjistit pro nás významné informace, je třeba si to uvědomit a celý rozhovor 

korigovat v tomto směru. Mnohdy si ani neuvědomujeme důležitost pozdravu a oslovení, 

kterým je započat osobní kontakt s uživatelem. Uživatele oslovujeme formou, která je mu 

příjemná. Na požadovanou podobu oslovení se zpravidla doptává sociální pracovník při 

zahájení poskytování služby a zaznamená ji do složky uživatele. I když nás uživatel 

z dřívějška zná, připomeneme mu své jméno, pracovní pozici ve službě a náš aktuální úkol 

a cíl. Požádáme jej o spolupráci na rozhovoru, jehož cílem je zjistit jeho přání a potřeby, 

spokojenost s formou a frekvencí poskytované služby a také s jednáním a pracovním 

výkonem pečujícího personálu, který jej v domácnosti navštěvuje. (15) 

 

3.1.1.1. Aktivní naslouchání1 
 

Chceme-li získat informace, které skutečně odrážejí to, jak uživatel vnímá kvalitu 

poskytované služby a další důležitá sdělení, je vhodné využívat technik aktivního 

naslouchání. Zrcadlením a parafrázováním vysíláme k uživateli signál, že jej posloucháme, 

že máme zájem o něj a o jeho sdělení, a že máme snahu mu skutečně porozumět.  

Při zrcadlení se snažíme reflektovat pocity osoby, se kterou hovoříme.  

Hovoříme o pocitech, které vnímáme jak ze slov, tak z neverbálních projevů uživatele.  

Při parafrázování opakujeme, co jsme vyslechli, ale jinými slovy. Parafrázi můžeme uvést 

např. slovy: „Rozumím tomu dobře, že…“, „Chtěla jste říct, že…“ atp. (17, 22) 

V rozhovoru je třeba dotazovaného povzbuzovat, připojit drobné zdvořilosti,  

ale také ponechat prostor pro mlčení. Mlčení má velký význam, dává účastníkům možnost 

přemýšlet, o tom, co chtějí říci, a utříbit si myšlenky. Ticho může být hybatelem 

odvíjejícího se rozhovoru, v účastnících může vyvolávat tenzi, díky které dokážou 

promluvit o tématech, o kterých by jindy pomlčeli. Vždy projevujeme zájem o osobu 

uživatele a jeho sdělení, podporujeme jej v komunikaci a užíváme pochvalu. (9, 22)  

                                                 
1
 Názorné ukázky využití technik aktivního naslouchání jsou zvýrazněny v níže uvedených citacích. 
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3.1.1.2. Omezení schopnosti komunikovat 

 

Uživateli pečovatelské služby bývají senioři s poruchami sluchu a zraku,  

ale také s osoby s poruchami kognitivních funkcí. Proto uvádím zásady, které by měly být 

v komunikaci s těmito uživateli uplatňovány. (15) 

   

  Komunikace s uživatelem s poruchou zraku 

 Uveďte své jméno a funkci. 

 Oslovení spojte s dotykem na rameno či loket. 

 Používejte přesné výrazy. 

 Poskytujte vždy dostatečné informace, o tom, co se děje a co se bude dít. 

 Dejte uživateli možnost využít jeho hmatových schopností. 

 Komunikujte vždy s osobou s poruchou zraku, ne s jeho doprovodem. 

 Omezte rušivé zvuky. 

 Oznamte uživateli, že odcházíte, k rozloučení připojte opět tělesný kontakt. (15,  

s. 111, 112) 

 

  Komunikace s uživatelem s poruchou sluchu 

 Podpořte uživatele, aby použil naslouchátko, má-li jej.  

 Dbejte na pomalý slovní projev a dobrou artikulaci.  

 Dotažte se, ze které strany uživatel lépe slyší a z té pak přistupujte. 

 Užívejte krátké a jednoduché věty.  

 Hovořte vždy na jedno téma, až poté, co si ověříte, že uživatel rozumí, přejděte  

 k dalšímu tématu.  

 Ujišťujte se, že vám senior skutečně rozumí, vyzvěte jej, aby opakoval, co slyšel. 

 Pro komunikaci zajistěte prostředí s dostatečným osvětlením, aby uživatel neměl 

problém odezírat.  

 Nezapomínejte na shodu slovních i mimoslovních sdělení. 

 Udržujte oční kontakt. 

 Poskytněte dostatek času na porozumění. 

 Komunikujte vsedě a jen s jednou osobou. (15, s. 112) 
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Komunikace s uživatelem s poruchou kognitivních funkcí  

Nejčastější příčinou poruch kognitivních funkcí v seniorském věku je demence,  

která je projevem degenerativních změn probíhajících v mozku. Komunikaci je třeba 

přizpůsobit závažnosti demence a aktuálnímu fyzickému i emočnímu stavu seniora.  

Tito senioři mívají problém s uchováním nových, můžeme říci aktuálních informací. 

Dlouhodobá paměť bývá zachována a starší člověk si nejsnáz vybavuje vzpomínky,  

které jsou spojeny se silným emočním prožitkem. (15, 45) 

Osoby s počínající demencí podporujeme v tom, aby si dokázaly udržet vědomí sebe 

sama. Podporujeme je v orientaci v čase, místě a situaci. Důležitá jsou cvičení na podporu 

krátkodobé paměti. Pokud je to třeba, uživatele navracíme do reality popisem aktuální 

situace. „Nemocného opakovaně oslovujeme jménem, sdělujeme mu, co děláme a proč, 

k čemu to vede.“ (15, s. 113) Osobám s pokročilou demencí nevyvracíme jejich 

přesvědčení.  

Je obtížné zjišťovat spokojenost a pohled na kvalitu služby, pokud je dotazovaným 

osoba trpící demencí, ale není to nemožné. V tomto případě je vhodné doplnit zjištění  

o pohled rodinných příslušníků či jiné blízké osoby, která je s uživatelem v pravidelném 

kontaktu. V běžné praxi bývají tito lidé „z procesu hodnocení vyloučeny s odůvodněním, 

že nejsou schopni kvalitu služeb posoudit“. (3, s. 95) 

 

3.1.1.3. Forma rozhovoru 
 

Chceme-li získat informace o spokojenosti uživatelů se službou, pak se nám nabízí 

dvojí forma rozhovoru: rozhovor individuální a skupinový. Individuální rozhovor, 

označovaný v kvalitativním výzkumu také jako interview, představuje interakci mezi 

výzkumníkem a informantem. Výhodou této formy rozhovoru je, že poskytuje 

informantovi pocit soukromí a bezpečí, ale také pocit výlučnosti. Hendl i Kaufmann 

doporučují vést rozhovor strukturovaně a klást předem připravené otevřené otázky. 

Otevřeně formulované otázky by neměly informantovi dovolit, aby se omezil na 

jednoslovnou odpověď, naopak otevírají prostor pro jeho vyjádření. (9, 14) Podle Hendla 

se díky vymezenému okruhu otázek snižuje možnost, že se údaje, které získáme  

od jednotlivých informantů, budou zásadně odlišovat. Přesná formulace otázek omezuje 

vliv výzkumníka na informanta a získaná data. (9) Strukturovaný rozhovor je pro naše 

potřeby vhodný zejména proto, že v podmínkách terénní pečovatelské služby jsme často 

omezeni časem, který je uživatel ochoten a schopen nám věnovat. Jako nevýhoda 

strukturovaného rozhovoru se jeví jeho úzké omezení na zvolené téma, které má  
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za následek omezený okruh získaných informací. Úspěšnost rozhovoru se mj. odvíjí od 

dobré přípravy jednotlivých otázek a také od jejich vhodného zařazení v průběhu 

rozhovoru. Obecně se doporučuje úvod rozhovoru zahájit s neproblémovými otázkami, 

které mají navodit atmosféru zájmu a „prolomit ledy“. Dále je možné zařadit otázky  

se zaměřením na současné zkušenosti a problematiku sledovaného tématu.  

Nejdůležitější a citlivé otázky mají být zařazeny až v samotném závěru rozhovoru, ale měli 

bychom mít ještě časový prostor pro ošetření informanta v případě, že jej hovor o citlivém 

tématu příliš zasáhne. V závěru dotazování je vhodné dát uživateli prostor pro doplnění 

jeho sdělení, pokud má pocit, že něco významného nezaznělo a mělo by to být vyřčeno. (9, 

31)  

Vedeme-li interview s osobami vyššího věku, je třeba brát ohled na jejich rychlejší 

unavitelnost, proto se domnívám, že je možné rozvolnit výše uvedený model řazení otázek 

a rychleji přistoupit k jádru problému, který nás zajímá.  

Z rozhovoru je vhodné pořídit audio záznam, k tomu je ovšem nutné získat souhlas 

informanta, a to již v úvodu setkání. Audio záznam umožní následné přesné zpracování 

získaných dat. Na zpracování získaného materiálu se pak může podílet i větší množství 

pracovníků, nejen výzkumník, který rozhovor vedl. Zvukový záznam je dobré doplnit  

o drobné poznámky, které si se souhlasem informanta děláme během rozhovoru. 

Poznámky mohou být jednoslovné nebo v podobě značek či symbolů, které znázorňují 

např. významná gesta a emoční rozpoložení informanta. (9) 

Výhodou skupinového interview je dynamika skupinového dění. Účastníci, cítící 

skupinovou podporu, často promluví i o tématech, o kterých by jinak pomlčeli.  

Účastníci s odlišnými pohledy na věc mají možnost o tématu hovořit a argumentovat  

a získat tak o tématu více informací. Nevýhodou může být přílišná dominance některých 

účastníků, kteří se projevují častěji než ostatní. Je pak na umění výzkumníka,  

který skupinový rozhovor řídí, aby do něj zapojil i méně výřečné účastníky. Obecně se 

doporučuje, aby skupina neměla více než osm účastníků a rozhovor netrval déle než 

devadesát minut. (9) 

Ani v případě skupinového rozhovoru bychom neměli opomíjet specifika cílové 

skupiny. Na základě vlastních zkušeností s vedením volnočasové skupiny seniorů  

se domnívám, že skupinový rozhovor s osobami vyššího věku, by neměl trvat déle než 

šedesát minut. Vzhledem k tomu, že senioři představují velice různorodou skupinu,  

co do zájmů, zdravotního stavu, schopnosti komunikovat atd. je třeba zvážit složení takové 

výzkumné skupiny. Žádný z uživatelů nesmí být do účasti ve skupinovém interview nijak 

nucen. Skupinový rozhovor je možné realizovat spíše v podmínkách tzv. domů 
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s pečovatelskou službou než v terénní pečovatelské službě. Avšak může být zajímavou 

zkušeností sezvat jednotlivé uživatele terénní služby ke skupinovému rozhovoru  

o problematice kvality služby. Záleží na poskytovateli má-li k dispozici vhodné prostory 

pro konání tohoto setkání a zajistí-li pro své uživatele přepravu na místo jeho konání  

a zpět. Nesmíme zapomínat, že právě uživatelé pečovatelské služby bývají omezeni ve své 

mobilitě.  

I skupinový rozhovor je vhodné zaznamenat, a to jak formou audio i videonahrávky. 

Skupinovému rozhovoru může být přítomen tzv. tichý pozorovatel, který jen sleduje dění 

ve skupině a dělá si poznámky. (9) 

 

3.1.2.Obtíže a možná rizika při realizaci rozhovoru 

 

Při realizaci výzkumného rozhovoru se můžeme potýkat s mnohými obtížemi.  

Měli bychom se vyvarovat chyb, které zvyšují riziko nepřesného pochopení a interpretace 

uživatelova sdělení, a také komunikačních chyb, které blokují ochotu seniora 

spolupracovat s námi na rozhovoru.  

Klevetová a Dlabalová představily ve své publikaci komunikační zlozvyky při péči  

o seniory. Těchto chyb se můžeme dopustit i v rozhovoru s uživatelem služby,  

proto uvádím některé z nich. (15) 

 Ubezpečujeme seniora, že se nic neděje. Tímto jednáním ohrožujeme jeho 

pocit bezpečí, uživatel se cítí sám a další otevřená komunikace je ohrožena. 

 Radíme a hledáme řešení v okamžiku, kdy ho uživatel nepotřebuje. 

 Uživatele uklidňujeme a nedovolíme, aby dal průchod svým emocím. 

 Přesvědčujeme a bráníme způsob poskytované péče.  

 Klademe zbytečné otázky, když uživatel nereaguje.  

 Nabízíme činnost, řešení místo naslouchání. 

 Myslíme si, že známe myšlenky seniora.  

 Přerušujeme klienta v jeho projevu.  

 Neverbálně odmítáme uživatele a jeho sdělení, např. mávnutím ruky.  

 

I přes dobrou teoretickou přípravu a znalost výše uvedených komunikačních 

zlozvyků, není vždy snadné, zejména pro začínajícího tazatele, vyvarovat se chyb,  

které mohou blokovat ochotu tazatele spolupracovat na interview.  
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3.2. Výzkum spokojenosti 
 

Výzkumná otázka 

Jedním z cílů magisterské práce je zjistit, co uživatelé od kvalitní služby očekávají. 

Výzkumná otázka se tedy vztahuje k tomuto cíli a její formulace zní: Jaká jsou kritéria, 

která určují spokojenost uživatele se službou? Co přispívá k pozitivnímu vnímání služby ze 

strany uživatele?  

 

Výzkumný vzorek 

V době zahájení výzkumu měla pečovatelská služba uzavřenou smlouvu  

o poskytování péče s pětatřiceti uživateli. Osloveno bylo devětadvacet klientů. Do výběru 

nebyli zařazeni uživatelé, kteří byli dlouhodobě hospitalizováni v různých zdravotnických 

nebo rehabilitačních zařízeních. Souhlas s návštěvou a s realizací rozhovoru poskytlo 

devatenáct klientů.   

 

Čas a místo realizace výzkumu 

V období leden až březen 2012 jsem navštívila devatenáct uživatelů pečovatelské 

služby občanského sdružení ŽIVOT 90 a realizovala s nimi rozhovory,  

které se zaměřovaly na otázku jejich spokojenosti se službou.  

Návštěvy proběhly po předchozí telefonické domluvě vedoucí pečovatelské služby 

s jednotlivými uživateli. Telefonickému kontaktu předcházelo písemné vyrozumění  

o plánované realizaci výzkumu. Uživatelé byli dopředu mj. informováni o tom,  

že rozhovor bude trvat maximálně šedesát minut. Dopis adresovaný uživatelům je uveden 

v příloze č. 1 této práce.  

Rozhovory proběhly v domácnostech jednotlivých uživatelů. Jedna z klientek 

požádala, zda by rozhovor mohl být spojen s procházkou do parku, který se nachází 

nedaleko jejího bydliště. Tomuto přání bylo vyhověno. Nikdo z dotazovaných uživatelů 

nevyužil nabídky realizace výzkumného rozhovoru v zázemí sídla poskytovatele služby 

v Domě Portus.  

 

Záznam rozhovoru 

Senioři byli požádáni o svolení k pořízení audio nahrávky rozhovoru.  

Zvažovala jsem informovat uživatele o této skutečnosti již v telefonickém rozhovoru,  

kdy vedoucí služby vyjednávala souhlas s mou návštěvou. Na základě žádosti vedoucí 

pracovnice jsem však o souhlas s nahráváním rozhovoru žádala klienty osobně až při 
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samotné návštěvě. Vedoucí služby se obávala negativních reakcí a obav ze strany 

uživatelů. Domnívám se, že rozhodnutí, kdy informanty vyrozumět o záměru pořízení 

audio nahrávky je čistě v rukou realizátorů výzkumu. Informace by však měla být 

srozumitelná a informant by neměl mít pocit, že je k udělení souhlasu nějak tlačen.  

Pocit tlaku však mohla v některých seniorech vyvolat i situace, kdy jsem se již dostavila  

do jejich domácnosti a žádala je o svolení s pořízením záznamu. Informantům mohl chybět 

delší čas na rozmyšlenou a odmítnutí již mohlo být složitější než při telefonickém 

rozhovoru. 

Klienti byli srozuměni s tím, že souhlas s poskytnutím rozhovoru a s jeho 

nahráváním mohou vzít kdykoliv zpět, a to i v průběhu samotného interview.  

Souhlas s pořízením zvukového záznamu neposkytla jedna z uživatelek, rozhovor byl proto 

realizován jen s pořízením písemných poznámek.  

 

Příprava na rozhovor 

  I přes přesvědčení, že jsem se na první rozhovor dostatečně připravila, jsem po jeho 

realizaci zjistila, že příprava nebyla tak důsledná, jak jsem se domnívala. Rozhodla jsem se 

pro polostrukturovaný rozhovor. Vybavila jsem se archem, který obsahoval seznam témat, 

o která jsem se zajímala, a kterých jsem se chtěla v rozhovoru dotknout. Hned po prvním 

rozhovoru jsem však arch doplnila o přesnou formulaci úvodní otázky. Vedla mne k tomu 

skutečnost, že při zahájení samotného rozhovoru jsem pocítila nejistotu a těžko se mi 

hledala vhodná slova. Pro další setkání jsem již měla pevný startovní bod, od kterého bylo 

možné se odrazit. Protože kvalitativní výzkum se zajímá o jednotlivosti a drobné nuance, 

je možné přehled témat doplňovat v průběhu realizace jednotlivých rozhovorů. Pokud nás 

některý z informantů přivede na zajímavý problém, je možné se na něj v dalších 

rozhovorech doptávat a zařadit jej dodatečně do přehledu klíčových témat. Strauss  

a Corbinová upozorňují na to, že badatel postupující metodou zakotvené teorie by měl 

disponovat určitou pružností, tím mají „na mysli schopnost pohybovat se a vyhledávat 

oblasti zkoumání, které nemohly být předvídány nebo naplánovány, u nichž se však přesto 

zdá, že vrhají světlo na badatelovu vlastní oblast výzkumu nebo představují nový pohled 

na tuto oblast.“ (31, s. 133) Také Kaufmann uvádí, že seznam otázek se neustále vyvíjí. 

Upozorňuje však na nebezpečí, že si tazatel na jednotlivé formulace otázek zvykne natolik, 

že po nějaké době není schopen na nich provést změny, byť by se v průběhu rozhovorů 

jevily jako žádoucí. (14) Finální přehled témat pro rozhovor, který jsem použila  

při výzkumu je součástí přílohy č. 2 této práce.  
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  Pokud nejsme zběhlí v pořizování zvukových záznamů, je třeba věnovat pozornost  

i přípravě technického vybavení a osvojení si jeho ovládání.  

  

Rozhovor s uživatelem služby 

Vzhledem k tomu, že je každý uživatel svéráznou osobností, byla i jednotlivá setkání 

neopakovatelnou zkušeností. Přestože byli informanti vstřícní, bylo pro mne vedení 

rozhovorů náročné. Informanti výzkumný rozhovor vnímali jako možnost s někým  

si pohovořit, byl pro ně vytržením z všedního dne a mnohdy i vítaným zásahem do stavu 

sociální izolace. Více méně úspěšně jsem usilovala o vedení chápajícího rozhovoru,  

ve kterém „tazatel rozhovor vede, udává pravidla a klade otázky, respondent z počátku 

pouze odpovídá. To podstatné se odehrává posléze: respondent musí cítit, že to, co říká,  

má pro tazatele takovou cenu, že ten ho upřímně poslouchá a že je přitom ochoten odchýlit 

se od svých otázek.“ (14, s. 57)  

Obtížné bylo zároveň vést rozhovor, věnovat pozornost informantovi, jeho verbálním 

i neverbálním sdělením, myslet na právě vyřčené, na to, jak se to vztahuje 

k diskutovanému tématu, reagovat a v ten samý okamžik být o krok napřed a v duchu 

promýšlet další otázku. Někdy jsem se na krátký okamžik odmlčela, promýšlela další 

otázku, a kam se má rozhovor dále ubírat. V několika případech jsem se za tuto odmlku 

dokonce omluvila s nepříjemným vnitřním pocitem selhání. Později pro mne bylo 

příjemným zjištěním, že tato situace není nijak neobvyklá, a že se v průběhu rozhovoru 

odmlčují i zkušení tazatelé. Kaufmann uvádí „je ostatně dobré se během rozhoru zastavit  

a projít rychle seznam otázek, abychom se ujistili, že jsme na nic důležitého nezapomněli. 

Respondent to v klidu sleduje a čeká, až zase dojde ke „zpovídání“.“ (14, s. 59) 

Informantovi je třeba dát prostor k tomu, aby vyjádřil to, co je pro něj důležité.  

Tím, že jsme pozitivně nastaveni k informantovu sdělení a jeho osobě, mu dáváme najevo 

uznání, zájem a podporujeme tak vytvoření atmosféry důvěry. Běžně jsem se setkávala  

se situací, kdy se mi na první pohled zdálo, že se informantova sdělení netýkala přímo 

tématu, na který jsem se doptávala, přesto jsem se mu snažila poskytnout prostor  

a co nejméně zasahovat do jeho projevu. Má trpělivost byla mnohdy odměněna odhalením 

zajímavých souvislostí. Na druhou stranu, jsem někdy tím, že jsem do projevu informanta 

včas nezasáhla a nepožádala ho o vysvětlení, nebo nevyužila techniky parafráze,  

ztratila cennou možnost dále rozvíjet zajímavé téma. Nestačí se spoléhat na přesvědčení,  

že víme, „co tím chce informant říct“. 
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K vytvoření příjemné atmosféry velice často přispěl humor a smích.  

Uvolnění, které přinesly pozitivní emoce, umožňovalo proplouvat rozhovorem tak 

přirozeně, jako bychom se s uživatelem znali již delší dobu.  

Na níže uvedených citacích z výzkumných rozhovorů demonstruji, jak je možné 

využít technik aktivního naslouchání. Dále uvádím komentáře, které upozorňují na chyby  

a nedostatky, kterých jsem se při vedení rozhovoru dopustila. Komentáře také obsahují 

doporučení, jak vhodněji reagovat a dále rozvíjet téma, které nás zajímá. Čtenáři nabízím 

také další možnosti, jak vhodněji otázky formulovat. Důležité momenty komunikace,  

tak jak se odehrála a případná doporučení, jsou vyznačeny šedou barvou.  

  

Komentovaná transkripce rozhovoru 

Audio záznamy rozhovorů je třeba zpracovat a převést do textové podoby,  

aby je bylo možné dále analyzovat. „Proces převodu mluveného projevu z interview nebo 

ze skupinové diskuse do písemné podoby“ (9, s. 208) je označován jako transkripce. 

V kvalitativním výzkumu se nemůžeme spokojit s prostým přepisem. Záznam rozhovorů 

musí být převeden do textu tak, aby s ním mohl dále pracovat kdokoli a rozuměl všem 

souvislostem. Při použití metody komentované transkripce, kterou jsem ve své práci 

využila i já, se postupuje následujícím způsobem. „Pomocí zvláštních znaků se označují 

nápadné příznaky promluvy jako pomlky, zdůraznění, způsoby řeči, smích.“ (9, s. 208) 

Projev informantů jsem přenesla do textu bez stylistických úprav se zachováním 

hovorových výrazů. V tabulce číslo 4 uvádím značky, které jsem při komentované 

transkripci používala. Jedná se o výběr značek ze systému Kallmeyera a Schütze,  

který uvádí ve své publikaci Hendl. (9) Tyto značky jsem upravila dle vlastní potřeby.  

 

Tabulka č. 3, Komentovaná transkripce, značky 

T Tazatel 

I Informant 

((slovo)) Komentář přepisovatele 

(úsměv) Úsměv 

(smích) Smích 

(,) Zcela krátká přestávka v projevu 

(
,
) Zdvižení hlasu 

(.) Poklesnutí hlasu 

(?) Tázací intonace 

.. Krátká pauza  

… Střední pauza 

… ((ticho)) Dlouhá odmlka, ticho 
Zdroj: Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. s. 209 
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Citace jednotlivých rozhovorů uvádím již s běžnou interpunkcí, pokud mezi 

projevem informanta a tazatele chybí, pak jeden druhému vstoupil do řeči. Informantova 

sdělení jsou odlišena kurzívou.  

 

 Kódování dat 

Model zakotvené teorie, kterým jsem se ve své práci inspirovala, užívá tří metod 

kódování, které umožňují vytvářet teorie z dat získaných prostřednictvím metod 

kvalitativního výzkumu. Jedná se o „operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a opět složeny novými způsoby.“ (31, s. 39) Jde o metodu otevřeného, 

axiálního
2
 a selektivního

3
 kódování. Metoda otevřeného kódování se užívá spíše  

na počátku analytické práce a další dvě metody tento proces rozvíjejí a prohlubují.  

K analýze informací získaných od jednotlivých uživatelů jsem použila metodu 

otevřeného kódování. Na počátku své práce s daty jsem se zaměřila na detailní kódování 

dvou rozhovorů. Otevřené kódování umožňuje rozhovor jako celek rozložit na jednotlivé 

segmenty, kterými mohou být slova nebo celé věty a následně jim přiřknout označení, 

které je nejlépe charakterizuje. Označování
4
 je možné na základě otázek, které si o jevech 

vyskytujících se v rozhovoru klademe. Ptáme se „Co je to? Co to reprezentuje?  

Postupně porovnáváme případ s případem, takže podobným jevům mohou být přidělena 

stejná jména.“ (31, s. 44) Dalším krokem je kategorizace
5
 jedná se o „proces seskupování 

pojmů, které se zdají příslušet stejnému jevu.“ (31, s. 45) Proces otevřeného kódování je 

velice zdlouhavý, ale kromě odhalování jednotlivých kategorií nám umožňuje také 

popisovat jejich vlastnosti
6
 a dimenze

7
. Při analýze dalších rozhovorů jsem již cíleně 

vyhledávala jevy, které jsou blízké kategoriím, vytvořeným při detailním kódování dvojice 

rozhovorů na počátku procesu kódování.  

Kódování v první řadě umožnilo, aby se vynořila zajímavá témata, která jsou pro 

uživatele služby důležitá a vztahují se k otázce spokojenosti se službou. Dále bylo možné 

                                                 
2
 Axiální kódování: „soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány 

novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi.“ (31, s. 70) 
3
 Selektivní kódování: „proces, kdy se vybere jedna centrální kategorie, která je pak systematicky uváděna do 

vztahu k ostatním kategoriím.“ (31, s. 76) 
4
 Označování: „Pojmová označení přidělená jednotlivým událostem, případům a jiným výskytům jevu.“ (31, 

s. 42) 
5
 Kategorie: „Třída pojmů. Tato třída je objevena, když se při vzájemném porovnáván pojmů zdá, že náleží 

podobnému jevu. Takto jsou pojmy seskupovány do vyššího řádu – pod abstraktnější pojem nazývaný 

kategorie.“ (31, s. 42) 
6
 Vlastnosti: „Znaky nebo charakteristiky náležející kategorii.“ (31, s. 42) 

7
 Dimenze: „Umístění vlastnosti na nějaké škále.“ (31, s. 42) 

Př.: Kategorie BARVA. „Její vlastnosti jsou: poloha na spektru, intenzita, odstín atd. Každá z těchto 

vlastností může být rozdělena na své dimenze, tj. mění se v rozsahu nějakých škál. Takže intenzita barvy 

může být vysoká nebo nízká, odstín světlý nebo tmavý a podobně.“ (31, s. 49) 
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ověřit výše uvedené předpoklady o kritériích spokojnosti. Jako stěžejní kategorie  

se ukázala komunikace a dochvilnost. Další kategorie, které se při kódování objevovaly, 

jsem označila jako: pružnost, předvídatelnost a jistota, vytvoření vztahu s pečujícím, 

důvěra, nezávislost, kvalita odvedené práce, cena, pohlaví pečovatele, nedostatky. 

Protože proces otevřeného kódování stačil k identifikaci kritérií spokojenosti 

uživatelů se službou, v další analytické činnosti za pomocí metod axiálního a selektivního 

kódování jsem již nepokračovala.  

 

3.3. Výsledky kvalitativního výzkumu 
 

Analýza dat získaných prostřednictvím rozhovorů s uživateli služby ukázala,  

že pro uživatele jsou nejvýznamnějšími kritérii, která určují jejich spokojenost se službou, 

komunikace a dochvilnost. Stěžejními kritérii se budu zabývat podrobněji. Pokusím se  

o jejich přiblížení prostřednictvím citací
8
, které doplním o svou interpretaci. Dále se 

zaměřím na kategorii, kterou jsem označila jako nedostatky. Zmínky o nespokojenosti  

a nedostatcích ve způsobu poskytování služby se v rozhovorech sice nevynořovaly 

pravidelně, ale pro další rozvoj služby a zvyšování kvality poskytované péče jsou velice 

cenné, proto se jim budu dále podrobně věnovat. Další kategorie, které se jeví,  

jako důležité pro pozitivní vnímání služby ze strany uživatele jsem označila jako pružnost, 

předvídatelnost, vytvoření vztahu s pečovatelem, nezávislost, kvalita odvedené práce,  

cena a pohlaví pečovatele. Jako poslední uvádím citace, které se vztahují k dalším 

zajímavým tématům, kterých jsme se v průběhu jednotlivých interview s uživateli dotkli. 

Tato témata jsem označila jako: Individuální plánování, Dotazník nebo rozhovor?  

a Vedoucí služby.  

 

Komunikace 

Komunikace je stěžejní kategorií, která se objevila ve všech výzkumných 

rozhovorech. Dimenze této kategorie jsou poměrně široké. Od prosté možnosti hovořit 

s jiným člověkem, přes možnost sdílení svých myšlenek a pocitů, možnost svěřit se,  

až po možnost cílené komunikace o tématu, o které se uživatel zajímá. Uživatelé služby 

svým sdělením potvrzují, že komunikace se sociálním okolím je jednou ze základních 

lidských potřeb, která se ve vyšším věku stává potřebou nedostatkovou.  

Omezené možnosti komunikace a nedostatek sociálních kontaktů jsou ve vyšším věku 

                                                 
8
 Autor citace je vždy označen pseudonymem, který je uveden v závorce. Stejně tak jsou smyšlená jména 

pečovatelek, pečovatelů i vedoucí služby. 
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zapříčiněny mj. úmrtím partnera, postupným odcházením vrstevníků, bezdětností nebo 

přetížeností potomků a ostatních členů rodiny, kterým v rychlé době jednadvacátého století 

nezbývá na své rodiče a prarodiče čas. Příchod pečujícího personálu nahrazuje uživatelům 

přijímání návštěv a společenský život, kterého se jim nedostává.  

A já jsem radši, když někdo přijde, protože za mnou těch lidí moc nechodí a já jsem 

doma furt sám, akorát jak já řikám s tou televizí… /Karel/ 

Chybí mi společnost. Já byl... zvyklej i s manželkou, prostě tam se dveře, jak se říká 

netrhly, anebo jsme měli všude blízko… ((I se s manželkou krátce před její smrtí 

přestěhoval z centra Prahy na Jihoměstské sídliště)) /Jiří/ 

 

Řada uživatelů služby oceňuje, že péče, která je jim poskytována, se neomezuje jen 

na rutinní výkon péče, ale že je i příjemným mezilidským setkáním a příležitostí  

ke komunikaci, která se odehrává ve výše uvedených dimenzích. 

…mohu popovídat si, protože mě přestože jsem už stará a nemocná paní, zajímá  

co se děje. Takže jsem ráda i za tu společnost a za to, že mám s kým.. kritizovat (smích) 

/Ludmila/ 

…s čím jste v rámci pečovatelské služby úplně nejvíc, maximálně spokojená, co je 

úplně nej na tom, co využíváte? ((I přemýšlí)) Kdybyste mohla říct Tak já jsem nejvíc 

spokojená s osobním kontaktem. Hm. Víte, že při tom, co mi tady ta pečovatelka udělá,  

že spolu mluvíme o všem možným, já jí třeba se svěřím třeba s tím jaká je tady situace 

s tím, s tou privatizací bytu nebo jaký máme problémy s domovní správou… /Květa/  

…s čím jste úplně nejvíc spokojená, co je úplně to nej? Lidskej přístup (
,
) že si můžu 

popovídat… Já ne, nejsem schopná psát, pociťuju to velice těžce, protože nemám písemnej 

kontakt, kterej jsem měla, většina lidí má ale telefon…/Helena/ 

 

Jeden z uživatelů
9
 si posteskl, že jeden z jeho pečovatelů omezuje komunikaci jen  

na nejnutnější výměnu informací, které se vztahují k zajištění péče, a vyjádřil potřebu,  

aby s ním pečovatel více komunikoval. 

Já budu rád, když přijde ((pečovatel)) a řekne mi, že venku prší, když prší, ale on se 

se mnou vůbec nebaví, ani nejde dovnitř, stojí venku, mezi dveřma a já tam stojím s ním  

a říkám, co potřebuji nakoupit. Ten druhý jde dál, Filip se myslím jmenuje, s tím si  

i popovídáme, on je hudebník, tak máme podobné zájmy… /Rudolf/  

                                                 
9
 V kvantitativním výzkumu by projev nespokojenosti jednoho uživatele zřejmě zanikl poté, co by mu byla 

přiřazena minimální statistická hodnota. Kvalitativní výzkum však dává vyniknout i steskům jednotlivce.  
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Žádný další uživatel služby se o takovém chování nezmiňuje. Proč se pečovatel 

chová vůči tomuto uživateli odmítavě? Domnívám se, že je třeba zmínit, také to, co jsem 

měla možnost pozorovat v domácnosti uživatele. Uživatel žije sám jen s kočkou, trpí oční 

vadou, díky které nemá rád ostré světlo a v domácnosti je přítmí. Uživatel se o domácnost 

stará sám, na první pohled domácnost vypadá, jako běžná starší domácnost v činžovním 

domě, která je obývána seniorem. Je zde patrná snaha o udržování pořádku a lpění na tom, 

že každá věc má své místo. Na druhý pohled je však zřejmé, že uživatel na péči  

o domácnost sám nestačí a domácnost by potřebovala generální úklid. Podlahy a povrchy 

v domácnosti jsou ulepené a znečištěné. V bytě je charakteristický nevětraný zápach. 

Žádná jiná domácnost, kterou jsem navštívila, nevykazovala takové známky dlouhodobého 

zanedbání. Je snad stav domácnosti důvodem proč se pečovatel nechce s uživatelem 

zdržovat? Domnívám se, že životní prostředí seniora je faktorem, který ovlivňuje sympatie 

pečujícího personálu vůči jeho osobě. Z výpovědi seniora i ze stavu domácnosti lze 

vyvodit závěr, že pečovatel nedostál svým profesním povinnostem. Pečovatel by měl při 

své práci sledovat potřeby uživatele a nabízet pomoc, tam kde vidí, že si senior již sám 

nevystačí. Měl by se snažit, i když je to jistě obtížné, povznést se nad případnými 

antipatiemi vůči uživateli. Tím, že hovoří s uživatelem na chodbě, nejde dál, aby s ním 

projednal, co potřebuje obstarat, tím u seniora vyvolává pocit nervozity a nespokojenosti. 

Pečovatel, který se potýká s pocity averze vůči klientovi, by měl mít možnost tyto pocit 

někde ventilovat, hledat jejich příčiny a naučit se s nimi pracovat. Prostor pro práci  

s takovými pocity může nabídnout porada pečujícího personálu s vedoucím pracovníkem 

služby, individuální rozhovor pečovatele s jeho nadřízeným, nebo v ideálním případě 

supervize či Bálintovská skupina, vedená zkušeným profesionálem. Svůj podíl na vzniklé 

situaci nese i vedoucí služby, která by měla mít přehled o tom, v jakých podmínkách 

uživatelé služby žijí. Měla by být s uživateli v pravidelném kontaktu, a to nejen 

prostřednictvím telefonu, ale i osobních návštěv v jejich domácnostech, které by měly 

proběhnout alespoň jednou ročně.  

Na této ukázce je zřejmé, že by tazatel měl věnovat pozornost nejen tomu,  

co informant říká, ale také jeho přirozenému prostředí, na jehož pozadí probíhá interakce 

mezi ním a pečujícím personálem.  

 

Další dimenze komunikace můžeme označit jako diskrétnost, takt a mlčenlivost. 

No takhle, vona přijde, chvilku se, ale malinkou chvilku, protože nevim kolik jako 

těch.. těch lidí, který má mít na starosti, kolik jich mají, to nevim ani vod jedný, ani vod 
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druhý, jo, tak chvilinku tady se zdrží, popovídáme si a rozejdeme se vždycky v dobrým. 

/Renata/ 

Víte.. třeba.. mě vyhovuje to, že.. že ta paní se na nic nevyptává, vo nikom taky 

neřiká, pokud se jí nezeptám, eště někam jdete. … manželka než zemřela, tak asi ještě půl 

roku tady, tady se mnou byla a chodili, chodili jí sem vod toho, vod tý společnosti nějaký, 

která je tady… a ta paní, ta byla úplně protivná tím, protože vona mě vysvětlovala,  

kde všude byla a jaká je ta paní ((I zvýšil rozhořčeně hlas)) a nejvíc mě mrzelo to,  

že vyprávěla, tam co chodí, jaký to tam mají, a vona ta paní ((jiná klientka)) je 

špindíra…tadle paní, co chodí od Života 90…že by mě vyprávěla jaký, to vůbec 

neexistuje…to vůbec neexistuje…vona si ničeho nevšímá, co u, prostě uklidí, no. /Jiří/ 

 

Mlčenlivost pečovatelky a její omezení se na výkon práce můžeme interpretovat 

dvojím způsobem. Zaprvé jako projev pochopení a naladění se na „naturel“ uživatele,  

na druhou stranu může být mlčenlivost jejím osobnostním rysem, což může vyvolávat 

nespokojenost u uživatele, který kromě péče ocení i vzájemnou komunikaci.  

To, že pečovatelka nehovoří o jiných klientech a o svých dalších povinnostech je jistě 

projevem profesionálního chování, kterého si cení i uživatel. Z výzkumných rozhovorů je 

patrné, že takt a diskrétnost pečujícího personálu přispívají k pozitivnímu vnímání služby 

ze strany uživatele.  

Z citací, které uvádím níže, je možné vyvodit, že pečující personál komunikuje 

s uživateli o svém soukromí. Můžeme sledovat, že taková otevřená komunikace umožňuje 

uživateli snadněji nalézt cestu k pečovateli a k vytvoření vzájemného vztahu. Je již  

na vedení služby, aby jasně vymezilo, zda se nebrání takové komunikaci a jasně stanovilo,  

o čem je vhodné s uživatelem komunikovat.  

To nevím, jak to stihne, protože vím, že dojíždí od…nemůžu si vůbec představit, 

jak vona to zvládá… /Jiří/ 

…obdivuji paní Váňovou ((pečovatelka)), protože to ona dojíždí z do Prahy Ano? 

Vlakem, autobusem a vlakem, ona jede do Úval z místa bydliště, autobusem z místa 

bydliště do Úval a z Úval jede vlakem do Prahy. Hm. Večer se vrací, takže jak vím, vstává 

v pět hodin ráno. Hm, hm. A je úžasná, já jsem opravdu bez jakýchkoli nadsázek, já se jí 

obdivuju. /Květa/ 

Mě je jí líto, ona je inženýrka ekonomie, víte to, jo? Nevím, nevím. No, a takovýhle 

pitomý, teda s prominutím povolání ((uživatelka ztišila hlas)) a dojíždí ještě…Vona má 

čtyři děti, představte si to. /Tereza/ 
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Jedna ((pečovatelka)) je teď v nemocnici, brali jí žlučník laparoskopicky, ta je teď  

na dovo..  ná nemocenské, takže teď mám novou dívenku teda, no vona už je to taky mladá 

paní, má dvacetiletou dceru, teda dvě má, no ale hodná prostě. /Věra/ 

 

K otázce komunikace se také vztahuje schopnost uživatele komunikovat o svých 

potřebách, problémech atp. Většina uživatelů je schopna v případě potřeby oslovit pečující 

personál, vedoucí služby nebo dokonce jiného poskytovatele sociálních služeb a úspěšně 

komunikovat o věcech, které potřebují řešit.  

No a když mám nějakej problém, tak buď si to vy, většinou si to vyřídim sama, že jo, 

no anebo… Říkáte, když mám nějaký problém, mohla byste říct příklad? No..  Takovou 

situaci nějakou.. problematickou, kterou řešíte?
 Rozvíjení tématu. Zde by bylo vhodné reagovat na I sdělení 

„většinou si to vyřídím sama“ Např.: Říkáte, že většinou si s problémem poradíte sama. Znamená to, že jste se někdy musela obrátit 

s nějakým problémem třeba na vedoucí služby?  
Já teď nemám žádnej problém (smích), jenom kdybych 

měla, jako to řikám, jako, jako nějakej příklad, kdybych měla, tak, že si to vyřídím sama 

s tím dotyčným, že a není třeba si nějaký stížnosti, to už by muselo bejt, tak bych řekla 

heleďte a už mi ho sem neposílejte a už ho nechci. A to se zatím nikdy nestalo? Né, já si to 

prostě sama vyřídím jako. Dobře.
 Zde bylo možné dále rozvíjet téma, a opět se pokusit požádat I o uvedení příkladu, 

např.: Paní Věro, říkáte, že pokud se vyskytne nějaký problém, vyřídíte si ho sama. Vzpomenete si na nějakou takovou situaci? 
  

Mezi sebou a je to, když se mi něco nelíbí, že jo, ale voni jsou kluci jako, dyť to víte, 

s klukama se lepší pracuje než s ženskejma, no je to pravda? No, někdy to tak může být, 

ano (smích) 
T by měl vyjádřit svůj názor, pokud je k tomu I vyzván. Dříve zastávaný názor, že by si T měl za všech okolností 

zachovat neutralitu a neměl by vyjadřovat své názory, je dnes podle některých autorů překonán. Podle Kaufmanna je „dokonce žádoucí 

neomezovat se na kladení otázek, ale také se smát, lichotit, stručně vyjádřit svůj názor… či vyjádřit nesouhlas.“ (14, s. 62)  

Je to pravda (smích)… Máte pocit, že v tuhle chvíli, že to, co vám poskytují, vám stačí 

nebo byste potřebovala pomoc ještě s něčím? Helejďte já si řeknu. Řeknete si Já si řeknu. 

A když si řeknete, tak Ták to prostě je.  Tak to je Nó, jistě, když já řeknu, hele potřebuju 

koupit žárovku, že jo, když pudeš třeba někde kolem, tak mi ji kup, no a už jí mám tamhle 

v lampičce, no ((I ukazuje na lampu u postele))… já jsem spokojená a kdybych měla nějaký 

přání, obrátím se na paní Mladou ((vedoucí pečovatelské služby))… /Věra/ 

…dobře a pokud něco potřebujete, tak si o to.. máte pocit, že si o to musíte říct sama 

nebo on ((pečovatel)) i třeba se nabídne s něčím, jestli třeba potřebujete to a to. To se mu 

asi nedostane, jako ani to tý svobody, že já mu řeknu, co za ty dvě hodiny jako dneska 

očekávám Hm, hm, hm. A támhle jsou kýble a hadry a takhle Hm, hm. Já se snažím  

Takže je postaven před práci. Já se snažím, aby to se využilo. /Vlaďka/ 
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Já, já sssem zase tady jsem si objednal u toho ((I se snaží rozpomenout na vhodný 

termín)) služba seniorům, ale ono se to jmenuje, oni to maj jenom na autě napsáno, 

jmenuje nějak jinak, ty mě nosej obědy zase. Dobře pane  Jiří, já se ještě zeptám, abysme to 

uzavřeli, ten harmonogram, jak sem paní pečovatelka chodí.. v tuhle chvíli jste spokojen, 

stačívám to, kdybyste potřeboval cokoli navíc, tak se sám ozvete paní vedoucí, 

předpokládám? Určitě, určitě. Dobře. 
Nevhodně formulovaná otázka, I nezbývá nic jiného než odpovědět kladně.  

I když jsme sebevíc přesvědčeni o schopnostech informanta, není vhodné vyjadřovat svá přesvědčení a očekávání, která se vztahují 

k jeho osobě. I by se nám mohl chtít svým sdělením zavděčit, záporná odpověď by jím mohla být vnímána jako projev selhání  

či zklamání tazatele i sebe sama. 
/Jiří/ 

Z následující citace je možné vyvodit, že při práci se seniory se setkáváme i s jedinci, 

kteří se zdráhají požádat o pomoc. Právě k těmto osobám a jejich potřebám by měl být 

pečující personál zvlášť citlivý.  

…když něco potřebujete, tak paní pečovatelka, co k vám chodí, se nabídne sama  

od sebe, bylo by potřeba třeba udělat tohle a tohle, nebo si musíte o všechno říct sama?  

Ne, já právě to neumim ňák tak poroučet todle, tak to já všechno nechávám na ní… 

všechno udělá, co potřebuju. A když byste potřebovala něco mimořádného, tak si řeknete 

paní pečovatelce nebo paní vedoucí zavoláte, jak to řešíte?
 Díky dovětku

 
„jak to řešíte“ se z původně 

uzavřené otázky, u které by se I pravděpodobně omezil na jednoslovnou odpověď, stala otázka otevřená, která vybízí I k popisu určité 

situace.“
 No, nevolám, já celkem tak nic nepotřebuju, no, co potřebuju, tak to mi udělá syn 

v neděli, když přijede. /Renata/ 

 

Dochvilnost 

Pro většinu dotazovaných je důležité, aby pečovatel docházel „na čas“.  

Oceňují dochvilnost a pravidelnost. Lidé v produktivním věku často předpokládají,  

že senioři jsou doma, nikam nespěchají, nelpí již na plánování a jsou velkorysí při 

hospodaření s časem. Jak se ukázalo, pro oslovené uživatele je naopak plánování velmi 

podstatné a návštěva pečovatele má přesné místo v jejich kalendáři.  

((I hovoří o další službě, kterou využívá)) …tam už je to trošku horší, protože oni,  

no teďka se to dalo omluvit tim počasim třeba, ale i když to počasí je normální, pokaždý 

přijíždějí jinak. ((I hovoří o dochvilnosti pečovatelky a přirovnává jí k přesným hodinám)) 

To je tedy termín jak hodiny. Ta je tady vždycky.. tady houká devět hodin a vona 

zvoní.…jednou se stalo, že přišla asi o tři nebo o pět minut a to je za celou tu dobu (smích). 

To je zanedbatelný, opravdu (smích)…obdivuju tu přesnost. /Jiří/ 

Kdybyste měla, třeba jedním slovem říct s čím jste při využívání pečovatelské služby 

úplně nejvíc spokojená?  S dochvilností pečovatele. Dochvilnost pečovatele, výborně.  
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Tak to je úplně úžasný, že jste nemusela přemýšlet Ne. A takhle jste to rovnou vystřelila. 

Projev zájmu a podpory ze strany T, pochvala, lichocení.
 /Ludmila/ 

Uživatelé, lpící na dodržování časového harmonogramu služby, jsou ochotni připustit 

jeho narušení, jsou-li pečujícím personálem dopředu telefonicky vyrozuměni o případném 

zpoždění. Některým uživatelům se podařilo domluvit, aby jim pečující personál v případě 

zpoždění zavolal a informoval je, že je na cestě. 

…když von má nějaký změny, jakože má často (
,
) Ano? No, a já právě bych byla pro 

to, aby je tolik neměl ty změny, aby neměnil ty termíny. Hm. Protože jsme se zatím dohodli 

jako na všem, ale né vždy mi to vyhovuje, já bych potřebovala tu pravidelnost. Ano. Jo? 

Takže ten termín není nijak stabilní? Nó, právě že.. Máte ho dohodnutý Máme, máme  

Ale není dodržován Chtěla bych, aby byl stabilní, takhle jo? Hm, hm, hm. Přála bych si to. 

Hm. No a vím, že někdy to bejt nemůže, no tak to se nedá nic dělat. Slyším, že i když se 

pečovatel sám ozve, řekne, nejde to, uděláme změnu, tak vás to trápí a nevyhovuje vám to. 

Zrcadlení.
 No právě, no, no, no, že von mi zavolá nebo tak, ale už jsem říkala, že bych už 

teďka radši, aby sme se dohodli už teďka vopravdu napevno, jo, aby chodil pravidelně. 

/Vlaďka/ 

…hlavně, že jsou přesný, a což jako je nejlepší, já jim říkám, helejďte se, když se 

budete mět opozdit zavolejte, mám tady mobil, brnkněte, přijdu vo čtvrt hodiny pozdě, jo.  

A oni vám zavolají? A oni mi zavolají, protože já jsem.. furt vod určitý doby jsem dost 

nervózní, když mi nejde ten dotyčnej, a když pak vo ňom nevim půl hodiny, tak už si říkám, 

ták a teď ani nepřijdou, už na mě zapomněl, že, takže to jsem si jako každýmu řekla, 

heleďte se, máte telefon, máte mobil, brnkněte mi, já přijdu vo čtvrt hodiny pozdějc, já jsem 

to nestih, jó. Ano, ano. A tím pádem je to vyřízený. To je úžasný. 
Lichotka.

 Tak mi zavolají  

a já už vím, že mám bejt připravená na ty dvě hodiny, ale že přijdou o čtvrt hodinky 

pozdějc a už nejsem prostě tak nažhavená prostě (smích) /Věra/ 

 

Z následující ukázky je zřejmé, že ne všichni uživatelé byli ve vyjednávání ohledně 

telefonického avíza o zpoždění stejně úspěšní. Hrají i zde roli vzájemné sympatie? 

Oni mi nosí obědy, mají chodit kolem dvanácté, nejdéle v půl jedné. Já si nechci 

ztěžovat, mají toho asi hodně, 
Z úvodu je patrné, že I opatrně našlapuje, rád by se svěřil, ale není si zatím jist, zda si 

může dovolit být vůči T otevřený. 
tak se často stane, že přijdou třeba kolem druhé i později. To pak 

postrádá smysl i z toho léčebného hlediska. Jsem nemocný, musím jíst v určitou dobu  

i kvůli lékům. Přijde mi jako slušné vzít telefon a zavolat – mám zpoždění, přijdu asi v tolik, 

nezlobte se. A tak to chodí, že vám zavolají, když mají zpoždění? Ne, ne, to se ještě nikdy 

nestalo ((smích, který působí jako obranný mechanismus, I zlehčuje svou nespokojenost))  
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I přes váš smích cítím, že vás nedochvilnost pečovatelů trápí,
Zrcadlení, T reflektuje to, jak na něj  

I působí. 
požádal jste někdy, aby vám zavolali v případě zpoždění? 

Uzavřená otázka, která je následně 

rozvíjena otázkou otevřenou.
 Několikrát ((mávnutí rukou)) Můžu se zeptat, s kým jste o tom mluvil? 

S pečovateli a napsal jsem to i do toho blanketu, který jsem vyplňoval. /Rudolf/  

 

Ze získaných dat lze vyvodit, že některým uživatelům stačí vědět jen přibližně,  

kdy pečovatel/ka přijde. Takto rozvolněnému harmonogramu se spíše přizpůsobují lidé, 

kteří nevycházejí ze svého bytu. Z výzkumných rozhovorů můžeme usuzovat, že jedním 

z důvodů, proč jsou uživatelé ochotní akceptovat to, že není dodržován přesně stanovený 

termín návštěvy, je, že se domnívají, že pečující personál má další pracovní povinnosti  

u seniorů, kteří jsou na tom ještě hůře než oni sami a pomoc z jejich pohledu potřebují víc. 

Dále můžeme pozorovat snahu uživatelů vyjít pečujícímu personálu vstříc,  

nedělat problémy a přizpůsobit se jejich možnostem.  

Hm, dobře, takže se vám i časově přizpůsobí? Nó, já si tak myslím, že si vyhovíme 

vstříc, jako že, my jsme to vždycky měli, že buď jezdí buď v úterý, nebo ve čtvrtek. Ano.  

A my si vždycky před tím pošleme smsku.. Hm. Kdyby se mu to jako hodilo a protože jako 

já jsem věčně doma (
,
) Tak já radši vyjdu vstříc jemu (

,
), protože von tech klientů má víc  

a u někoho se zdrží, protože s někým někam jde, třeba k doktorovi, s nějakejma stařičkejma 

lidma chodí k doktorovi nebo někdo přijde s něčim novým, potřebuje skočit  

do lekárny…/Karel/ 

…mě je jedno, kdy přijde, vona přijde, když může, někdy se zdrží, vodí taky klienty 

vodí třeba k lékaři nebo tak, že jo. Takže nemáte nasmlouvanou nějakou konkrétní hodinu, 

ve kterou přijde? Ne, vůbec ne, je mi to jedno. Je vám to jedno. Já jí vždycky říkám přijďte, 

až tady budete (smích) A když už je tady, tak máte času dost? No, jasně (smích) Výborný, 

to je moc dobře. Všechno se zvládne, pak mě namaže mlíkem, já mám příšerně suchou pleť 

a prostě co potřebuju, to mi udělá, no. Takže máte takovou pohodičku, takovej lázeňskej 

den máte.. 
Zrcadlení.

 No, no, no. /Tereza/ 

…chtěla jsem se zeptat, jestli máte domluvený nějaký čas, pravidelný? Ano, ano.  

A chodí přesně v daný čas? V osm ráno v pátek a hodinu je tady, no. A chodí na čas?  

Na čas. V osm hodin ráno je tady? Na čas. Dobře. Když tak mi zavolá (
,
) že třeba by, jestli 

by mohl o půl, o čtvrt hodiny přijít později  Hm. Protože by mu to potom.. u mě by končil 

v devět (
,
) Ano? A u nějaké paní by začínal v jedenáct, tak jestli by mohl přijít trošku 

pozdějc, aby mu to navazovalo. Hm, hm, takže když je potřeba nějaká úprava, tak se ozve 

dopředu. 
Rekapitulace, v průběhu rozhovoru je možné rekapitulovat i delší úseky I sdělení. I tím dáváme najevo, že mu věnujeme 

pozornost a že rozumíme tomu, co říká. 
 Ano, to se domluvíme. /Jaroslava/ 
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… jak často k vám chodí s tím nákupem? Jenom v pondělí. Jenom v pondělí?  

Jenom v pondělí. A vy jste si takhle řekla, že byste potřebovala jednou týdně v pondělí, 

aby chodili a oni se vám přizpůsobili? No, chodí v pondělí, mě je to jedno. Vám je to jedno. 

Mě je to jedno, samozřejmě když má jako třeba dovolenou nebo to, tak ani nechci, aby sem 

posílali náhradu. Ano? Protože, jak vám říkám, támhle mám pár sušenek, jo, nebo piškotů, 

tak mám co sníst, to nikdá neobtěžuju, když mají dovolenou, tak vůbec vedoucí neobtěžuju, 

říkám nechte to v klidu, jo. Paní pečovatelka chodí v nějakou konkrétní hodinu, říkala jste 

ve dvanáct? No, okolo dvanáctý hodiny. Okolo dvanáctý a vyřídí jenom ty pochůzky,  

co potřebujete venku, přinese vám pečivo.. 
Rekapitulace.

 A je to vyřízený. /Renata/ 

 

Následující ukázka se k tématu dochvilnosti příliš nevztahuje, řeší otázku termínu 

návštěv pečovatele u uživatelky. Uvádím ji jako ukázku toho, jak může být obtížné 

komunikovat se seniorem, který je mírně dezorientován a má sklony odbíhat od tématu.  

…teďko se zkusíme věnovat tomu, proč jsem tady, chviličku jestli můžu, 

pečovatelskou službu využíváte už delší dobu, mohla byste mi říct, co pro vás znamená 

tahle pomoc
? I který má tendence odbíhat od tématu nebo dokonce působí zmateně, je dobré uvádět do kontextu situace tady  

a teď.
  Jako myslíte pečovatelskou, že se vo mě někdo stará? Ano, ano, že sem chodí  

ze ŽIVOTa 90 někdo. …se staraj o mě mladý, teda dcera a vnuci no, a ty sem akorát 

přicházej z tý, dneska tu byl ten mládenec, jo. Jaký mládenec, můžete mi o něm něco říct? 

Snaha o rozvíjení tématu prostřednictvím otevřené otázky.
  Takže byl strašně to, potřebovala jsem, byl tady 

v sobotu, ne, sobota, neděle, v pátek, v pátek, tak v pátek tu ještě byl, no a to sme byli, 

 já totiž takhle.. já nic nevyhodim jenomže se to vyhodí, já všechno nastříhám a pak se to 

dává do těch, do těch .. Kontejnerů? Jak jsou ty bedny takový. Třídíte odpad, chcete říct?  

T měl na výběr, buď vrátit I k tématu, nebo mu poskytnout čas k vyjádření toho, co považuje za důležité. T tím, že se rozhodl pro druhou 

možnost, sice ztratil čas, který mohl věnovat hovoru o tom, co ho opravdu zajímá, ale také projevil zájem o osobu T a jeho téma,  

které se v průběhu dalšího rozhovoru ukázalo pro I jako klíčové. 
Všechno. Všecko třídíte. A aby to nebylo to, tak 

to já rozstříhám na kousky, aby toho nebylo moc, no a už jsem toho měla plno ((I dále 

vypráví o tom, že má ráda sýry, jak třídí krabičky a ostatní odpad)) Paní Ireno, říkala jste, 

že k vám chodí ten mladík ze ŽIVOTa 90, že sem chodí v pátek a že k vám přišel dneska, 

dneska máme úterý, takže 2x týdně chodí? 
Rekapitulace, pokus o návrat k tématu.

 Chodí, von chodí 

v úterý a v pátek. /Irena/ 

 

Nedostatky 

Další kategorii jsem nazvala nedostatky, její obsah se vyvíjel dvojím způsobem. 

Jednak se jedná o přímé odpovědi na otázky typu: s čím jste spokojen(á) v rámci služby 
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nejméně, co by chtělo ještě zlepšit nebo vyladit a za druhé jsou zde koncentrovány různé 

stesky či zmínky o nedostatcích, se kterými přichází uživatel sám v různých fázích 

rozhovoru. Nejčastěji se uživatelé zmiňují o pocitu časové tísně a nedostatku času, který je 

jim vymezen, poukazují také na přetíženost pečujícího personálu, který stále někam 

spěchá. Můžeme si všimnout, že mnoho uživatelů poukazuje na pocit časového omezení  

a nepříjemného pocitu, že pečovatele zdržují. Na druhou stranu ti samí uživatelé 

pečovatele hájí tím, že toho má hodně a že musí ještě k dalším, často více závislým 

klientům, než jsou oni sami.  

…kdybyste měla říct jednu věc, se kterou jste spokojená úplně nejmíň,  

která by potřebovala ještě malinko vyladit, nebo malinko změnu by to chtělo. To vám 

řeknu, někdy se vyskytne, že to nestihnem všechno a je třeba to protáhnout a já vím,  

že to nejde, protože ten je nervózní, ví, že ho támhle čekají. /Ludmila/ 

Říkáte, že pečovatel nejde ani dál a stojíte spolu venku, vy ho nepozvete dál? 

Rekapitulace, rozvíjení tématu.
 Samozřejmě, že pozvu, on říká, že nemá čas, a že musí zase k dalšímu 

klientovi. To musí být nepříjemné. 
Zrcadlení.

 To je. Já pak musím honem přemýšlet,  

co potřebuji ještě zařídit…nespokojen jsem s organizací, mají na mě málo času, připadám 

si, že je obtěžuji, vím, že mají na starost taky daleko těžší případy, než jsem já, lidi opravdu 

nemocné. /Rudolf/ 

…je něco, co vám chybí v této službě, mluvila jste o dopravě, že vám chybí doprava. 

No. Je něco, co by bylo možné třeba v rámci rozvoje pečovatelské služby zlepšit, co vám 

chybí nebo nevyhovuje? Ty dvě hodiny jsou málo, von se dá do práce a je konec.  

Vám chybí časová dotace na tu službu? Nó, chybí mi prostě taková ta.. no právě takový to.. 

A v čem je problém, v čem je problém, že tady je jenom dvě hodinky, protože jste se 

takhle domluvili, že třeba na vás No já jsem si myslela, že je rychlejší, takhle. Aha, aha.  

A to nebudu nějak dávat, protože von je takovej, jakej je. Měla jste pocit, že za ty dvě 

hodinky, by se toho dalo stihnout víc?
 Parafráze.

 Nó, tak ženská by toho, kvalifikovaná, to von 

není, že jo. Hm, hm, dobře.. dobře… ((delší pauza, ticho))
 Využití  iritujícího účinku ticha, T dává prostor  

I pro jeho vyjádření, které by možná v dalším hovoru zaniklo. 
Ale to je možná moje jako chyba Hm,  

proč myslíte? No protože já jsem to naporcovala, že jo na ty dvě hodiny, že by se toho dalo 

udělat víc a vidím, že ne. /Vlaďka/ 

…Civilkáři, nejlepší kluci (smích) Nejlepší? Nejlepší kluci, ty mi tady mám ještě  

vod nich poličku udělanou, koupili mi ji, přines vrtačku, udělal, prostě zabudoval 

v pohodě, nekoukali na hodiny, prostě že už musej jít, že končí, čtvrtá hodina prostě 

perfektní, nejlepší kluci. Říkáte, že civilkáři nekoukali na hodiny, že už musí jít Ano.  

Máte pocit, že teďko pečovatelé koukají na hodiny?
 Uzavřená otázka. K rozvíjení tématu, by byla vhodnější 
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otevřená formulace, např.: V čem je to jiné? Jaký rozdíl tedy vidíte v tom, když k vám chodí pečovatel a když chodili civilkáři?
  Né, 

ne, né, né. Nejsou tlačený časem? Né, ne, né, voni vědi, já to vím, že prostě mají  

tu pracovní dobu do těch čtyr, že toho mají dost za celej den, že nejsem jenom já, nejsou 

jako jenom pro mě za celý to dopoledne, že, a tak se snažím prostě, abych v ty čtyry hodiny, 

když už teda jó je mám, tak abych prostě v ty čtyry hodiny už nebo chvilku před čtvrtou, 

abych je propustila. Jako nedržim je, prostě to už musí bejt, ale myslim, že se to snad.. 

jedině, když přišli později, že, takže by to třeba natáhli. Nahradili to. Nahradili odpoledne, 

no, já jsem s nima spokojená. /Věra/ 

 

Dále uvádím připomínky uživatelů služby, které se vyskytovaly sice jen ojediněle,  

ale v kvalitativním výzkumu si všechny zmínky o nedokonalosti služby zaslouží pozornost.  

Já mám někdy pocit, že se stydí něco udělat. Stydí? Můžete, prosím, popsat takovou 

situaci?
 Rozvíjení tématu.

 Já jsem tady měl takovou hromadu starých novin a poprosil jsem,  

zda to může odnést do kontejneru, je tady za rohem, to vím. Nechtělo se mu, neměl čas,  

ale pak to odnesl. Taky je prosím, aby v restauraci, kde berou obědy, vyjednali, aby mi 

dávali k tomu jídlu na druhý den jinou přílohu, to si ale prý musím domluvit sám, ale já  

se tam nedostanu. Hm, to je jistě nepříjemné slyšet… ((delší pauza, ticho))
 Využití iritujícího 

účinku ticha, T dává prostor I pro jeho vyjádření, které by možná v dalším hovoru zaniklo.
 Víte, já nechci být zákazník,  

já bych chtěl být opečovávaný. Jak tomu mám rozumět, můžete mi k tomu říct víc?
 Rozvíjení 

tématu.
 Když to dělá jen proto, aby se zajistil, tak to dělá jako povinnost, honem, honem, 

abych udělal, co musím a pryč. Já budu rád, když přijde a řekne mi, že venku prší,  

když prší, ale on se se mnou vůbec nebaví, ani nejde dovnitř, stojí venku, mezi dveřma a já 

tam stojím s ním a říkám, co potřebuji nakoupit, ten druhý jde dál, Filip se myslím jmenuje, 

s tím si i popovídáme, on je hudebník, tak máme podobné zájmy. Já byl režisér, jezdil jsem 

po světě, Francie, Cannes ((informant vypráví o svém životě)) /Rudolf/ 

Ale vadí mi na tom jedna věc. Ano? Že.. mus voni to musej vědět aspoň tejden 

dopředu. ((I využívá doprovod, nemá stálý termín, službu si objedná, když potřebuje)) 

Týden dopředu, hm, hm, co vám na tom, tak vadí?
 Rozvíjení tématu.

 To, že já musím nosit 

v hlavě, kdy budu něco potřebovat a oznámit to. Hm. A vyjednat, teda. Hm, takže máte 

pocit, že to pro vás není příliš flexibilní, můžu to tak říct?
 Zrcadlení.

 Jo, přesně tak. Že byste 

potřebovala trošičku Aby.. Jakoby rozvolnit, aby když víte, že potřebujete druhý den 

někam zajít, tak abyste zavolala a oni měli někoho k dispozici, rozumím tomu dobře? 

Parafráze. 
A to nemá ani ŽIVOT 90 ani ta Ezra ((I využívá doprovod od dvou poskytovatelů)) 

Takže u obou těch služeb to musíte hlásit dopředu. Dopředu… příští týden jdu k doktorce, 

tak to jsem zavolala na tu Ezru. Hm. Protože vím, že tady jsou problémy. Ta paní 
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Mládková ((I popletla jméno vedoucí služby)) má málo těch zaměstnanců, kdežto ta Ezra 

 ta má větší množství. /Eva/ 

Ptala jsem se ho, jestli umí píchnout ten odběr toho cukru, neumí. To ani Tak to by  

se měl naučit. To nemůže dělat, to vlastně nespadá do kompetencí a pravomocí pečovatele,  

to může dělat jenom zdravotnický personál. No, dobře, tak já to teď taky musím dělat,  

že jo (
,
) Já tomu rozumím, ale bohužel je to takový předpis Já vím, že no. I když to můžete 

dělat vy sama sobě No, no, no. Pečovatel ze své pozice
 T se pokouší o vysvětlení a dopouští se tak podle 

Klevetové a Dlabalové chyby, tím že brání způsob poskytované péče (15).
  Mě to nevadí, já už jsem se to  

po různých, po různým strachu jsem se to naučila a vono to vůbec nic není, jo. Takže jste 

to zvládla, to je dobře. 
Pochvala, ocenění.

 Nó… i v tom Hradci, tam maj zase ještě další výhodu  

(( v Hradci Králové je pobočka ŽIVOTa 90, jeho služeb zde využívá přítelkyně I)) Ano?  

Já to srovnávám a tím vám to pletu, ale vy si to dáte dohromady. Určitě. Tam mají možnost 

objednat si doprovod a auto Ano? Když si to vobjednaj tejden dopředu, že se platí 

osmdesát korun za celou akci bez ohledu, jestli trvá hodiny, hodinu nebo dvě. Hm, to je 

zajímavé A prostě při přijede jim auto, naloží je a vodveze je kam potřebujou.  Hm, hm.  

A počká s nima. Aha. Tak to tady není v Praze, to tady není, to tady vůbec není ten vodvoz. 

Určitě, to je zajímavá služba, o čem mluvíte teďko… já jsem vám vodpověděla, co se týká 

tý vaší služby, ale myslím, že je taková hluchá, slepá, že nic moc nemůže. Jak to myslíte, 

 to je docela zajímavá připomínka.
 Rozvíjení tématu.

 Myslím ve srovnání s tím Hradcem.  Hm, 

hm, hm.. ono to je taky Jak to  Já nechci nikoho obhajovat, ale myslím si, že to je 
T se pokouší 

o vysvětlení a dopouští se tak podle Klevetové a Dlabalové chyby, tím že brání způsob poskytované péče (15).
 Jak to,  

že prostě přijde paní, vyplní s tou mojí známou papír Hm. A vona dostane osmset měsíčně 

na příspěvek na bydlení. Hm, hm. Ani to nedělá sama, přijde někdo za ní a vyplní to s ní.  

A to dělá někdo z úřadu? Z toho ŽIVOTa 90, no, tamějšího. Tamějšího, hm, hm, hm, máte 

pocit, že by tohle to měla zajišťovat třeba vedoucí té služby? Nó, vedoucí nevím,  

ale pracovník určitě. Pracovník ŽIVOTa 90. Protože já, když dostanu takový tří stránkový 

román ((I ukazuje o dopis)) tady z toho obvodního úřadu, kterej se notabene stěhuje a ještě 

má strach vo ty svoje židle, tak to mě není vůbec nic platný Hm. Protože na konci je,  

že se nevyhovuje. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak pro vás by bylo žádoucí 
Parafráze.

 

Kdyby přišel někdo Kdyby někdo z organizace přišel a pomohl vám vyřešit  

Vyplnit Všechny papírový záležitosti. Papíry ano (
,
) Ohledně dávek a vašich nároků. Nó, 

no, nó. /Vlaďka/ 

 

Za zmínku stojí také zjištění, že řada uživatelů nemá ke kvalitě poskytované služby 

ani ke způsobu její realizace žádné připomínky.  
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Dobře, kdybyste mohla říct, s čím jste, nechci říkat nespokojená, ale pokud je něco, 

co by se dalo ještě malinko zlepšit.. v rámci té služby. Já opravdu, možná, že to zní 

nepravděpodobně, ale já opravdu nemám důvod, nejmenší důvod, k nespokojenosti… 

možná, že se vám to zdá formální nebo tak něco, ale já když třeba mluvím s kamarádkou  

a slyším, tak ona říká, no ty máš takový štěstí, že máš takovou pečovatelku. /Květa/  

…ale já jsem to doporučila už několika lidem. Tak to je dobře, dobře, děkuju, to má 

hodně velkou váhu, to že službu doporučíte dál, protože to mluví o tom, že jste spokojená, 

dobře, tak.. má smysl ptát se, jestli je něco s čím nejste spokojená?
 Nevhodně formulovaná otázka, 

uživateli pak nezbývá nic jiného, než odpovědět:
 Ne, není nic. Není nic, co by se dalo zlepšit, vždycky se 

říká, že je co zlepšovat?
 Snaha T o nápravu nevhodné formulace.

 Tisíc věcí by se dalo zlepšovat.  

Myslím ze strany V politice. Ze strany pečovatelské služby. Ale né tady (smích) /Helena/ 

 

Připomínky, podněty, stížnosti 

Když jsem před zahájením samotného výzkumu hledala kritéria spokojenosti 

uživatelů se službou, předpokládala jsem, že ke spokojenosti přispívá způsob,  

s jakým poskytovatel nakládá s připomínkami, podněty a stížnostmi ze strany uživatele. 

Proto jsem měla v úmyslu doptávat se i na tuto problematiku. Během jednotlivých 

rozhovorů jsem se však setkávala s převážně pozitivním hodnocením služby, a tak pro mne 

bylo nečekaně obtížné vhodně formulovat otázku, zda uživatel někdy podával vedoucí 

služby připomínky, podněty či stížnosti, protože jsem dopředu očekávala zápornou 

odpověď. I přes výše uvedené nedostatky, které někteří uživatelé uvedli, žádný z nich 

doposud nevyužil možnosti podat připomínku, podnět nebo stížnost k poskytování služby.  

Podával jste někdy paní vedoucí nějaké podněty, připomínky, návrhy nebo podobný 

záležitosti
? Uzavřená otázka.

 Nó, mluvil jsem s nima a vždycky jsem ho chválil, za á jsem s ní 

mluvil asi třikrát osobně a pak jsem s ní mluvil asi čtyřikrát telefonicky, protože jí přeju 

jako na vánoce a na velikonoce a takhle, no více méně telefonicky a to jsem jí říkal,  

pak jsme spolu byli na tom ministerstvu tý práce a sociálních věcí, no a vždycky jsem jí 

jenom říkal, že prostě jsem spokojenej, vona se mi taky ptala, ptala se mi na toho Patrika, 

já jsem ho chválil, já jinak žádný připomínky ani podněty vlastně nemám, že jo… To víte, 

kdyby byly stížnosti, tak tam holt, by toho bylo víc, nebo že jo, tak co já můžu říct, že jo, 

když jsem spokojenej… /Karel/ 

…vaše dosavadní sdělení byly vesměs pozitivní, takže nepředpokládám,  

že jste někdy podávala paní vedoucí nějaký podnět Ne. Připomínku nebo stížnost. Ne, ne, 

ne, ne, já jsem opravdu neměla důvod. 
Uzavřená otázka. T se může zaměřit na budoucnost a zjišťovat, jak by 

 I v případě problému postupovala, na koho by se obrátila, jakou formou atp.
 Nebyl důvod. Možná, že to zní né,  
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tak jako třeba trochu nepravděpodobně, ale Ne, ne, ne, nezní, nechci to zpochybňovat 

v žádném případě. Já jsem se s takovou ochotou, samozřejmě žádnou pečovatelku jsem 

před tím nepotřebovala, ale já jsem překvapená, mile přikvapená. Ano?  A vážím si toho, 

že paní Váňová ((pečovatelka)) prostě.. mi absolutně udělá všechno, co jako, jednak co 

sama pozná a co, ona se mnou třeba chodí na manikúru, protože já chodím ještě  

na manikúru (smích) /Květa/ 

Dobře, vy jste, dá se říct, pěla chválu na paní Váňovou ((pečovatelka)), takže moje 

otázka jestli jste někdy měla potřebu třeba paní vedoucí dávat nějaké připomínky  

nebo stížnosti Kdepak (
,
) v žádném případě, to nikdy neproběhlo, to je anděl, prostě to je 

obdivuhodná paní. /Tereza/ 

...vzhledem k tomu, že jste mluvila pouze o pozitivech, tak jste za dobu, co používáte 

službu, neměla důvod podávat připomínky, stížnosti nebo podněty, předpokládám. To by 

mě musel Pán Bůh pekelně potrestat (
,
) /Helena/ 

Jsem, jsem spokojená. Takže jste, předpokládám, ani nikdy nepodávala paní vedoucí 

nějaký podnět, připomínku Né, né. To nebylo potřeba? To snad v žádným případě, já je 

nepřetěžuju v ničem, jo…žádný nemožnosti nechci Hm. Chci jen to, co se dá zvládnout, jo, 

to já náročná nejsem, abych někoho honila, nebo abych někomu ztrpčovala život v žádným 

případě. Myslíte tím, že vám veškerý nákup zajistí syn, že si necháte přinést jen to pečivo 

a obstarat pochůzky? 
Parafráze.

 Tahle ta paní ((pečovatelka)), tamtej ani bych neřekla 

((sousedka)), aby mi přinesla dvě kila brambor, protože ta.. brnějí jí ruce a tohle to bych, 

ale tahle ta nosí ruksak na zádech, jo Hm, hm. A já jí říkala, mě došly brambory, koupila 

byste mi jich dvě kila, a vona říká, ale samozřejmě, dyť mi máme jako nosit nákupy do šesti 

kil a vy chcete jen dvě kila brambor, vo co de, já sem povidám a k tomu ještě ten chleba  

a ty rohlíky, vona povidá chleba váží třičtvrtě kila a ty rohlíky kolik vážej, pět rohlíků? 

Hm, hm. Ne, jsem spokojená se vším. /Renata/ 

 

Skutečnost, že uživatelé nevyužívají možnost podávat připomínky,  

podněty či stížnosti na kvalitu či způsob poskytování služby nemusí znamenat, že jsou se 

službou absolutně spokojeni, jak by se mohlo z výše uvedených citací zdát. Jak jsem již 

uvedla, řada uživatelů je schopná o věcech, se kterými nejsou spokojeni úspěšně 

komunikovat s pečujícím personálem sama. Jedinou zmínku o tom, jak je nakládáno 

s negativní zpětnou vazbou uživatele uvádím v následující citaci. To, že se jedná  

o ojedinělý případ, nemění nic na jeho významnosti. Ani v tomto případě, však uživatel 

nevyužil možnosti podat stížnost či upozornění na nedostatky, které na službě shledává.  
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V průběhu rozhovoru jste říkal, že jste na jisté nedostatky upozorňoval, když jste 

vyplňoval nějaký blanket. Tuším, že se jednalo o dotazník, kterým vedoucí služby 

v předchozích dvou letech zjišťovala spokojenost uživatelů se službou. Dostal jste na tyto 

připomínky nějakou odezvu? Ne, ani nevím, zda to k něčemu bylo. Nic se nezměnilo 

((mávnutí rukou, úsměv) Jiné připomínky nebo stížnosti jste nepodával? Ne, ne.. /Rudolf/ 

Pružnost 

Dalším kritériem spokojenosti je podle výzkumných zjištění pružnost. 

Z následujících ukázek je možné vyvodit, že uživatelé oceňují pružnost, se kterou  

se vedoucí pečovatelské služby snaží řešit jejich mimořádné potřeby.  

…kdybyste mohl říct, nejprve s čím jste u pečovatelské služby ŽIVOTa 90 nejvíc 

spokojený? S tou pružností a kvalitou. S pružností a kvalitou, co myslíte tou pružností?
 

Rozvíjení tématu prostřednictvím otevřené otázky.
 No, že se vždycky domluvíme na tech termínech,  

a že když je něco mimořádnýho, že mě vyjdou vstříc. Je to operativně řešený, jako měl jsem 

přijít na to ministerstvo, tak jsem zavolal, než mi přišla ta, jak mi přišla ta pozvánka,  

vono to bylo asi deset dní nebo čtrnáct dní před tím, tak jsem mluvil s tím Patrikem, ten mi 

řek jó pudeme, no pak se samozřejmě, bohužel, mu do toho něco skočilo, ta nemoc,  

ale volala paní vedoucí (
,
) domluvili jsme se s ní, ano (

,
), sejdeme se pane Karle před tím 

ministerstvem Hm. Bylo to báječný. /Karel/ 

…ta mi pomohla, když jsem přišla z tý nemocnice, tady binec hroznej, teď mi měla 

přijet návštěva z Francie ve středu, já v pondělí přišla, tady ještě, já měla před tím 

narozeniny, tady kytky ve vázách, tady byly, no prostě už to bylo shnilý, no, no děsně  

mi pomohla. Tý patří teda dík za ten úklid, no hrozně šikovná holčina.. vopravdu. /Věra/ 

Já se ještě vrátím k pečovateli k panu Filipovi, jak často k vám chodí? Chodí,  

nó chodí, ale právě teď jsem mluvila s Veronikou ((vedoucí služby)), chodí málo, že jo,  

von chodí dvě hodiny v týdnu, tak to máme domluvený, ale já třeba v létě budu potřebovat, 

až odjede sousedka s vnoučatama na chatu, tak vona mě vopravdu i nakupuje některý věci, 

hlavně syn, jo, ale takový ty věci, hlavně tu kosmetiku nebo to prádlo a tak, to mi nakupuje 

vona. Hm. A když něco zapomenem, protože syn mi nakupuje jednou za tejden a třeba jede 

na služebku, že jo…Tak jsme se dohodly, že bude v létě, že to rozšíříme, ten počet hodin. 

Jenom v létě, hm, hm. Abych tady nebyla úplně sama celej tejden. Říkala paní Mladá 

((vedoucí služby)), že to nebude problém rozšířit? Co že? Paní Mladá říkala,  

že to nebude problém? Jo tak, nebude problém, protože někteří lidi, že odjíždějí zase na ty 

chaty nebo tak. Hm, hm. Takže budou ty síly. /Vlaďka/ 
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Předvídatelnost  

Další kritérium spokojenosti se týká zejména klientů, u kterých se střídá pečující 

personál. Pro tyto seniory je důležité vědět, kdo z pečujících příště přijde a koho mohou 

očekávat. Díky této informaci se na další návštěvu mohou připravit a rozmyslet si, čemu se 

budou s pečovatelkou nebo s pečovatelem věnovat.  

Z níže uvedených ukázek je patrné, že někteří uživatelé jsou schopni si informaci  

o tom, kdo přijde zabezpečit a jiní ne. Proč je tomu tak, se mi již zjistit nepodařilo. 

Nabízejí se minimálně dva důvody. Jedním je nedostatečná schopnost komunikovat  

na straně uživatele a druhým skutečnost, že vedoucí služby není schopná s předstihem 

informovat uživatele služby, kdo z personálu k němu přijde. 

…já si v pondělí zavolám, koho mám, že, už počítám, kdo přijde a tím pádem  

si promyslím, co se bude dělat. Takže vy víte dopředu, kdo k vám přijde? Ano, v pondělí  

si zavolám paní Mladý ((vedoucí služby)) a paní Mladá mi to řekne. A vy si naplánujete 

podle toho Já si to napíšu, že jo a naplánuju a řeknu si, á ve středu je třeba otevřená,  

já nevím támhle prádelna, tak už mám připravený prádlo…No prostě se dohodneme. /Věra/ 

Říkáte, že k vám chodí dva pečovatele a někdy i pečovatelka. 
Rekapitulace.

 Víte předem, 

kdo přijde? Ne, to asi podle toho kdo má čas.  Je pro vás důležité vědět, kdo přijde?  

To víte, že by bylo lepší vědět, kdo přijde (smích) V čem by to pro vás bylo jiné, vědět kdo 

přijde? 
Rozvíjení tématu prostřednictvím otevřené otázky.

 Když něco potřebuji.. zanést knížku na počtu, 

dojít do večerky nebo něco obstarat, tak mi pečovatel často řekne, teď se mi to nehodí, 

 já musím ((I popisuje další povinnosti pečovatele u jiných klientů)) jenže příště přijde jiný  

a ten spěchá někam jinam.. Problém nebude v tom, že se střídají, ale že si mezi sebou 

nepředají informace, že nevědí, o co jsem toho druhého žádal, a co potřebuji zařídit,  

já nechci nic zadarmo, já si to všechno platím. Chápu to dobře, že problém spatřujete spíš 

v organizaci práce pečovatelů, kteří vás navštěvují, než v jejich neochotě? 
Parafráze.

 Ano.. 

/Rudolf/ 

 

Vytvoření vztahu s pečovatelem 

Z výzkumných rozhovorů můžeme vyvodit, že k pozitivnímu vnímání služby  

ze strany uživatele, přispívá vytvoření bližšího vztahu mezi ním a pečovatelem.  

Někteří uživatelé přirovnávají tento vztah k rodinné vazbě, jiní oceňují podobné zájmy, 

které jsou zdrojem témat pro zajímavou konverzaci. Vztah mezi uživatelem a pečujícím  

se vyvíjí delší dobu. Uživatel potřebuje čas, aby si na pečující personál zvykl a začal mu 

důvěřovat. Vzájemný vztah je vytvářen na pozadí povahových a osobnostních vlastností 
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uživatele i pečovatele. Z níže uvedených citací můžeme vyvozovat, že uživatelé oceňují 

především pozitivní naladění, vlídnost a osobní angažovanost personálu. 

…musela jsem si na něj zvyknout… předtím jsem měla Františka ((první pečovatel))  

a toho jsem měla několik let (smích) a náš vztah byl jako babička s vnukem. Jo, takže, 

kdežto, Patrik ((současný pečovatel)) je někdo úplně jiný, takže jsem si na něj musela 

zvyknout, ale on velice schopný. 
Pozornější tazatel by zřejmě zareagoval na dovětek „ale on je velice schopný“a snažil 

by se zjistit, co tím chtěla I sdělit. Např.: Co myslíte tím ale? Říkáte ale, cítím v tom nějaký rozpor.. pečovatel je schopný, ale musela 

jste si na něj zvyknout. Rozumím tomu dobře, že když říkáte „ale on je velice schopný“, že tím chcete ospravedlnit dobu, která byla 

nutná k tomu, abyste si na něj zvykla? Parafráze. 
 Vobčas už jsme tak daleko, že si dokážem o něm 

popovídat, k tomu jsme taky museli dospět… /Ludmila/ 

…mluvily jsme teď o paní Váňový ((pečovatelka)), že ji obdivujete, že je 

úžasná,
Rekapitulace.

 takže můžeme říct, že jste s ní spokojená? Já jsem velmi spokojená, 

protože já jsem za celou dobu, nezaznamenala její špatnou náladu. Hm. Nějaký stížnosti 

nebo nářky. Ano? Vždycky s úsměvem, klidná a můžu se s ní bavit o všem, ona jaksi je, 

bych řekla sečtělá a má přehled co se děje. Ano. A je velice laskavá, takže já opravdu 

nestačím jaksi děkovat za to, že paní Váňová ke mně chodí. No, takže ona je velice obětavá 

opravdu.… z iniciativy paní Váňové Ano? Mi asi před dvěma lety nabídla dobrovolnici  

((I hovoří velmi pomalu)) Ano? Bezplatnou, z organizace Maltézských rytířů ((I hovoří 

velmi pomalu)) Ano? A ta paní chodí ke mně v úterý dopoledne na hodinovou procházku. 

/Květa/ 

…teď mám tu Janu ((pečovatelka)), paní Váňovou a ta je, ta je úplně nejlepší.  

Zeptám se, k vám chodí jenom paní Váňová ((pečovatelka))? No jenom, vona je tam ještě 

jedna paní a … A? No prostě nechci jí, no.  Nechcete? Nechci jí, ne ((I působí, že o tématu 

nechce dál hovořit))
Zde by bylo vhodné citlivě rozvíjet téma, např.: Říkáte, že tu druhou paní už nechcete.. zdá se mi,  

že se vám o tom nechce moc hovořit… nepadly jste si do noty? Je možné
 
využít iritujícího účinku ticha, chvíli mlčet a čekat, zda se  

I sama rozhovoří.
 Prostě jste si padla do noty s paní Janou, dobře. No, no, úžasně (úsměv)  

Takže můžeme říct, že vám je sympatická? No velice, velice si rozumíme, je hrozně milá, 

ochotná a už tady všechno zná, ví jakej je postup, vona mě třikrát tejdně chodí 

sprchovat…ale nikoho jinýho nechci, než Janu nechci, no, jednou tady byla jedna 

nejmenovaná, její kolegyně a tak já už bych jí nechtěla, no a vona to ví paní Mladá 

((vedoucí služby)), vona to ví (úsměv)… tak to jsem ráda, že jste si takhle padly do noty 

s paní Janou No, no, no, no, no. To je potřeba. No právě ta paní Válková ((první 

pečovatelka od ŽIVOTa 90)) ta mi řikala, ta mi řikala, já vodejdu, ale bude k vám chodit 

Jana a ta je strašně hodná a já jsem řikala, no když řeknete vy, tak.. Tak je to pravda.  

No my jsme se tou paní Válkovou šíleně vyblbly, Jana je taková decentní, ale my jsme 
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prostě ječely v tý koupelně vtipy, já jsem jí zpívala kramářský písničky, jí se to líbilo 

(smích) /Tereza/ 

No já už jsem vám to vlastně řekla, že tam ((v ŽIVOTě 90)) nejsou lidi, tam jsou 

andělé ((I s tímto sdělením přivítala T))Ale to.. myslím to smrtelně vážně, protože voni jsou 

tak trpěliví a tak laskaví.. to je tak andělskej člověk ta pani ((pečovatelka)), ta je  

tak strašně hodná a strašně chytrá, na tu nedám dopustit… já jí nemůžu vyna, ne, ne, 

neznám slov, kterejma bych jí dost vychválila, to vám tady budu vykládat, vlídná, ochotná, 

laskavá, všechny možný kladný adjektývy, adjektiva, s tím vás nemůžu zdržovat.  

Dobře, aby paní pečovatelka nezačala škytat z toho (smích)
 Použití humoru, odlehčení.

  No, ta,  

tá musí škytat pořád…ale já cokoliv, vo cokoliv jí požádám, já snad kdybych jí řekla, 

aby mi vodnesla na zádech do Kátmandů, tak tam ((I není rozumět)) /Helena/ 

Měla jsem jich víc, že jo a všichni byli výborný ((u I se vystřídalo více pečujících)), 

nemůžu si naříkat, ale Filip to už, to už je aspoň deset let. Takže to už se znáte dobře, hm, 

hm, takže můžete říct, že už jsou tam třeba i nějaké vzájemné sympatie? Nó.. (smích) 

 je velice příjemnej chlapec. /Jaroslava/ 

 

S tématem vztahu mezi uživatelem služby a pečujícím souvisí otázka důvěry. 

Z výzkumných rozhovorů je zřejmé, že čím déle uživatel pečujícího zná, tím bližší  

a důvěrnější vztah k němu chová. Uživatel pečovateli nebo pečovatelce s důvěrou svěří 

finanční hotovost, nechá je vkládat a vybírat peníze atp. 

…víte, on je rozhodně to, čemu se říká solidní člověk. Já vám něco řeknu (
,
) já mu 

s klidem dám peníze, s klidem mu dám můj poukaz do spořitelny a řeknu, běžte a vložte mi 

tam, přišel mi důchod, tady jsou, já nevím čtyři tisíce běžte je tam dát. …to musíte mít 

důvěru, to nedokážete s každým takhle ((informantka ztišila hlas))…potřebuju mít člověka, 

kterému mohu věřit. …ŽIVO 90.. je.. velice, velice solidní, nebo já nevím, jak bych to řekla, 

solidní (
‚
)všechny ((organizace)) takové nejsou. /Ludmila/ 

…já jim důvěřuju i finančně jako, když jim dám nějaký peníze, tak vim, že mě jako 

nevošiděj, jó, Hm, hm, to je důležitý. To je důležitý, důvěra mezi a když nechci jít ven,  

tak řeknu heleďte potřebuju dojít pro prádlo nebo s prádlem a když půjdete zpátky, tak mi 

kupte třeba kousek chleba, nebo co potřebuju, tak mi to přinesou a.. prostě to se jedná  

o dohodě mezi lidma. Ano, ano. Vo komunikaci jako, a potom neni vočom mluvit jo. /Věra/ 

 

Nezávislost 

Využívání pečovatelské služby podporuje samostatnost uživatele služby a jeho 

prožitek nezávislosti. Když už senior na všechno sám nestačí a je závislý na pomoci jiné 
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fyzické osoby, tak mu právě podpora pečovatelské služby umožňuje, aby dál setrvával  

ve své domácnosti, kterou dobře zná a v prostředí, ve kterém většinou prožil mnoho let. 

Takže je i přes svou závislost nezávislý. Přání setrvat ve vlastní domácnosti jsem 

zaznamenala při rozhovorech opakovaně. Z níže uvedených citací je patrný vděk uživatelů 

za pomoc a podporu, kterou jim poskytuje pečující personál, někteří hovoří také  

o vděčnosti za existenci poskytovatele. 

… co pro vás znamená tahle pomoc, jak vnímáte pomoc, kterou využíváte?  

To znamená hodně, protože se nemusím na nikoho obracet. /Jiří/ 

Velice mnoho, znamená to velice a jsem vděčná, že taková organizace existuje, 

protože víte, já už spoléhám hodně na cizí pomoc. Jednak potřebuju, aby se mnou někdo 

šel ven, protože klopýtám a mám tendenci padat, potom mohu jít nakoupit se svým 

doprovodem tady v ulici, že…já nevím, jak dlouho budu schopná chodit.. ven a bylo by zlé 

připravit se o todle, jednak mě to udržuje a dává mi to přece jenom kus sebevědomí. 

/Ludmila/ 

Já nikoho nemám, žiju sám a ven nevycházím, je to pro mě nutnost. Péči o domácnost 

a další potřebné věci zvládáte sám? Uklízím si sám, taky to na to vypadá (smích) už na to 

nestačím. Na první pohled to vypadá dobře, ale smím-li být upřímná, na druhý pohled je 

vidět, že tady hospodaříte sám. 
T otevřeně hovoří o tom, co vidí. Otevřenost a upřímnost T podporuje vytvoření důvěrné 

atmosféry. I upřímné vyjádření však musí být podáno s taktem a citlivě, aby se I nedotklo.
 Neuvažoval jste o tom,  

že požádáte vedoucí služby nebo přímo pečovatele o pomoc s úklidem? Asi to udělám, 

potřeboval bych velký úklid, aby mi někdo umyl vanu, okna. /Rudolf/ 

No moc, pro mě je to stabilní věc, bez který bych se nemoh vůbec.. bych bez ní nemoh 

vůbec žít, protože já žiju sám.. helejte já si spousty věcí zaplať pán bůh ((I ťuká  

na konferenční stolek)) dokud můžu v rámci toho, toho hendikepu a v rámci toho nemoci, 

protože vidíte, že i já doma mám tu polobotu ((I ukazuje speciální obuv)), že jo, já chodím, 

celý léta jsem chodil s tou ortézou. Hm. Dvě berle, ale já se snažim, helejte já jsem celej 

život byl zvyklej z toho kšeftu, ty věci nějak operativně řešit. /Karel/ 

No tak pečovatelka paní Váňová je pro mě nepostradatelná pomoc. Teď už chodí  

ke mně každý den, a co děláme.. mimo nákupů, větších nákupů a drobnějších nákupů,  

tak obstarává, prostě doprovází mě třeba do spořitelny. Ano? K lékaři, pro recept,  

do čistírny, do drogérie, do lékárny, když potřebuju něco koupit nebo do obchodu,  

prostě všechny takovýhle pochůzky já už sama nezvládám, takže to se mnou dělá… Pro mě 

nepostradatelná služba… já bych chtěla zůstat co nejdýl prostě v bytě. /Květa/ 

No, jako prostě ohromnou pomoc, no, prostě jak dar z nebe (úsměv), no prostě dar 

z nebe…víte.. když vám bude někdo říkat, že stáří je bohulibej a krásnej věk, tak to není 
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pravda, to je doba plná problémů, vobtíží a nesnází a tenhle ten podnik mě pomahá a všem 

nám starejm, abysme ty vobtíže zdolávali… já tady bydlím sama. Ano, ano. A já jsem se 

dostala do situace, kdy syn, kterej je nesmírně zaměstnanej a je stále v cizině, mě volal 

v neděli večer, že vodjíždí do čtvrtka do Bruselu. Ano. Takže ten je pro mě bezcennej Hm, 

hm. Je tady paní, která mě zařizuje nákupy jídla Ano? Tý jsem se nedovolala, ona je 

nemocná…takže já jsem prostě zůstala bez kontaktu s venkem, já mám plno přátel  

a známých, ale bylo mi trapný někoho vobtěžovat. Já jsem momentálně nic nepotřebovala, 

ale říkala jsem si, kdybych něco potřebovala, kdyby se mi něco stalo, tak já vůbec jsem 

nevím, koho bych zavolala, pak jsem si vybrala jednoho známýho, že to je takovej člověk, 

von není ženatej, takže není vázanej rodinou a je to hrozně hodnej, taky anděl. /Helena/ 

Nó, já mám toho chlapce, že jo (
,
) ten ke mně chodí jednou týdně. Ano? No a je mi 

strašnou pomocí, protože já už dřív jsem mohla, já s sss jenom, když šli vedle mě, tak mě 

jaksi jistili (
,
)a teď už ne, teď se ho držím jako veš košile.. Jdete spolu ven? A jdeme spolu 

ven, jinak bych nemohla. Takže říkáte, že toho chlapce, co k vám chodí z ŽIVOTa 90, 

máte jenom na doprovod. 
Rekapitulace.

 Na doprovod. Na vycházky ven, takže doma vám 

s ničím nepomáhá? Ne. 
K rozvíjení tématu by byla vhodnější otevřeně formulovaná otázka. Př.: Jak zvládáte péči  

o domácnost? 
Všechno zvládáte sama tady? Zatím ano a potom syn se snachou mi tady 

pomáhají, akorát hrůzou trnu, když odjíždějí někam na dovolenou (smích) Hm, hm,  

aby dobře dojeli. No, abych já nepadla. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo.
 T otevřeně přiznává,  

že nepochopil důvod I obav, tím podporuje vytvoření důvěry.
 Já když upadnu, tak je konec se mnou. A zeptám 

se, máte zařízení tísňové péče? Ne, já mám mobil a nade mnou mám strašně hodnou paní 

sousedku, ta je mladá, paní, a tak se o mě postará. /Jaroslava/ 

…měla jsem tady.. v Praze praneteř.. tak mi vždycky chleba přinesla, někdy jo, někdy 

ne, tetičko, já neměla čas, jo 
(´) 

takže jsem většinou byla bez chleba a syn můj se vo mě 

stará už jedenáct let, co jsem po operaci, jo Hm. Tak von mi vždycky koupí nějaký sušenky 

nebo něco, že tady mám, né moc sladký, jo, tak jsem to vždycky k tomu čaji nebo kafi jako 

vy, jako snědla, jo, víte, no ale nebylo spolehnutí, tak jsem tohle to uvítala ((I potkala 

pečovatelku ŽIVOTa 90 na chodbě domu, kde žije a ona jí poskytla informaci o službě)), 

říkala jsem, aspoň neumřu hlady, aspoň mi přeneste půlku chleba, no. Já jsem vděčná,  

že mi aspoň ten chleba přinesou, já je neobtěžuju, protože můj syn vod brambor až do 

vajíček mi všechno přiveze z Německa, víte? Aha, paní pečovatelka vám nosí jenom 

nákup? ((I tázavý pohled)) Jenom nákup, jinak to všechno Né, ne, jde na počtu a do banky. 

Hm. Mi nosila důchod do banky ((I popisuje rozdílné poplatky v bance a na poště))  

Takže jinak zvládáte všechno sama nebo s rodinou? No s rodinou, já mám kluka, teda 

dceru a syna, jo, už starý taky, teď šel syn do důchodu a Marie je ještě vo dva roky starší, 
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tej je pětašedesát, jo, a Jarkovi je čtyřiašedesát, no tak to s nima zvládám, no, voni každej 

měsíc přijedou, jo, teda dřív jezdil jenom Jirka a Marie málo kdy, protože má koně, víte? 

Hm, hm. A psa, tak jako se psem sem nemůže a s koněm vůbec ne. To je jasný (smích)  

Tak ta sem, ale teď jezdí pokaždý s ním, co už jsem takováhle nemožná, víte, tak jede s ním 

pokaždý, přijedou, no někdy i vnučka, tu špínu tady trochu vydrhnou a uklidějí,  

Jirka vypere, vyžehlí, uklidějí, tady mi to narovná, kdybych musela do nemocnice  

((I ukazuje připravené hromádky oblečení)) protože já nemůžu vůbec stát, slečno, víte.  

Já nevydržím ani deset vteřin stát… já vždycky chci, aby mi přines zakysanou smetanu, 

dělám si kulajdu (smích) Říkáte, že si vaříte kulajdu, takže si vaříte sama? Uvařim. Uvaříte 

si sama, hm.. To víte, co ty.. jak se to řekne… cezený nudle nebo špagety se sejrem, jo,  

a nudle s mákem, jo, mák si umelu v mlejnku na kafe, jo, a mám ráda jako ty luštěniny… 

takže si sama takhle uvaříte, to je úžasný. 
Pochvala, lichotka.

 Jo. To je fajn, hlavně že si uvaříte, 

na co máte chuť, že jo (smích) 
Smích, podpora příjemné atmosféry.

 No, hlavně to, protože mě ty jídla 

přinešený chutnají všechny stejně… Je tahle ta instituce vopravdu pro ty lidi postižený 

dobrá, no. Tak to jsem ráda, že máte takovouhle zkušenost. Jinak si vás žádnej dneska 

nevšimne, víte, já byla v nemocnici a po čtrnácti mě pustili a sestra mi přinesla jako rozpis 

léků a já jsem řikala, jo, ale jak já je, to vám někdo z domu přinese, já sem povidala, 

slečno sestřičko to už se dávno nenosí, že by vám někdy, to bejvávalo, když pode mnou 

bydlela pani generálová, něco jsem potřebovala, když šla nakoupit, zazvonila, řikala, 

nechcete něco, abyste nechodila zbytečně ven, jo, to bylo něco jinýho, ale dneska, jak tady 

zůstaly ty Kropáčkovejch a ten syn jejich se voženil, a já taky neměla chleba, to mi ho 

nosila ta praneteř, a já jí řikám, prosim vás, koupila byste mi půlku chleba, vona řikala jo, 

já jí dala stokorunu a řikám, kupte vaší holčičce, měla holčičku předškolní věk, kupte jí 

balíček čokolády Hm. Vona stokorun sbalila a tak jsem měla půlku chleba za stovku.  

To byl drahej chleba. Drahej, drahá půlka chleba, no ale co můžete dělat, přinesla, hm.. 

tak. To jsou zajímavý zkušenosti, co mi povídáte,
 Ocenění, projev zájmu o sdělení ze strany I. 

mám z toho 

pocit, že je pro vás paní pečovatelka a její pomoc takovou jistotou v době, kdy jsou děti 

v zahraničí, na sousedy se spoléhat nemůžete.. 
Zrcadlení. 

Hm, hm (smích) /Renata/ 

 

Kvalita odvedené práce 

Uživatelé vnímají práci, kterou odvádí pečující personál v zásadě pozitivně. 

Z některých sdělení je ale cítit, že klienti sami sebe utvrzují v tom, že jsou spokojení, 

protože pomoc, kterou hodnotí, potřebují a jsou na ni závislí. V pečovatelské službě 

ŽIVOTa 90 je převaha mužů pečovatelů, v následujících ukázkách můžeme pozorovat,  
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že zejména v otázkách úklidu jsou někteří uživatelé k pečovatelům shovívavější, než by 

byli k ženě pečovatelce. Zajímavé je, že někteří uživatelé nezapomínají dodat, že jsou 

spokojeni s výkonem svého pečovatele nebo pečovatelky, ale že nemají srovnání,  

protože s nikým jiným nemají zkušenost. 

Ještě se vrátím k úkonům, které využíváte, jste spokojen s jejich provedením?
 Otázka je 

formulovaná jako uzavřená a mohla by I svádět k jednoslovné odpovědi.
 Tady s sss těma službama, co mám…jako 

vod vás, tak s těma jsem absolutně spokojenej. 
I sdělení bylo možné dále rozvíjet. Př.: Říkáte, že jste se službama 

asboslutně spokojenej10, zajímalo by mě, co na nich tak oceňujete.. můžete, prosím, uvést nějaký příklad? 
/Jiří/ 

…jak hodnotíte kvalitu práce, kterou tady pečovatel odvádí? Móc (
,
) já jsem 

spokojenej, myslim si na to, že to je chlap, tak myslim si, že vopravdu, já nemám s jiným 

pečovatelem zkušenost. Vzhledem k tomu, že tady uklízí a já vidím dokonalý pořádek,  

tak Jó, jó, já teda, já to teda taky udržuju, víte? Jasně. Vono taky záleží, když ten důchodce 

s vodpuštěnim je prase, tak tam může mít pečovatele každej den a může ho tam mít dvakrát 

denně toho pečovatele a stejně tam bude jako nepořádek, já to udržuju, a nemám teda 

zkušenost s jiným pečovatelem, protože mě chodí od začátku tenhle ten Patrik a domluvili 

jsme se i na nějaký dovolený a takže jsme to, takže u mě jinej vod vás nebyl z toho ŽIVOTa 

90, takže já můžu hodnotit jenom toho Patrika a já jsem spokojenej moc. /Karel/ 

…mluvila jste o tom, že sem chodí dva pečovatelé i paní pečovatelka sem chodí, 

kdybyste mohla zhodnotit kvalitu práce, kterou odvedou? Já sem spokojená (
,
) Dobře, 

děkuju, myslíte, že to stačí vyjádřit takhle jednou větou? No, já sem spokojená prostě, 

vopravdu. 
Pozn.:někdy je pro tazatele obtížné vyloudit z nemluvného informanta více

 
než holou

 
větu. Zde se však nabízela 

možnost rozvíjet téma dál, např.: Vnímáte nějaký rozdíl v tom, když vám pomáhá pečovatel muž, nebo pečovatelka žena? Je to v něčem 

odlišné? 
/Věra/ 

…no, tak se mu ((pečovatel)) povedlo rozflákat žárovku a čtrnáct dní to vybírat 

z koberce, no, to se stane To se stane. Že jo. Určitě, určitě. No, ale přeci jenom, už, už mám 

i jiný zkušenosti a nemůžu se na něj zlobit, protože vím, že to udělal jako nerad a pak se to 

snažil dát dohromady…jako von se snaží jo, to von je takovej (smích) Míša Kulička,  

ale vopravdu, že jo, ale někdy se něco nepovede, když vám rozbije lampu a potom po tři, 

tři, ty návštěvy jí spravuje (
,
) Hm. Tak je vám platnej, jak mrtvýmu zimník, jo. Hm.  

Protože von to chce spravit, von to neumí, je to teda elektrikář, to jsem se zeptala 

původně… mluvila jste o pečovateli, že to je přeci jenom muž, kdybyste měla zhodnotit 

jeho práci, jak jste s ním spokojená?
 Rekapitulace, rozvíjení tématu.

 No, tak specielně s Filipem jo, 

von se snaží. Hm, hm. Jo, ale v zásadě, každej chlap je jenom chlap, jo, to máte  

tu zkušenost taky, že, von se prostě na všecko ptá, nemá naštěstí zábrany, nevadí mu mejt 

                                                 
10

 Informantovi se můžeme přiblížit tím, že používáme jeho osobité slovní obraty a styl řeči.  
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dveře a takovýhle věci, no, ale prostě jsem tady měla uklízečku, nějakou Ukrajinku, ta 

uklízela jak Pán Bůh ((I hovoří o paní, kterou měla na úklid)) Takže máte pocit, že pan 

pečovatel zvládne to, o co ho požádáte, a když si neví rady, tak se zeptá, ale vlastně práci 

udělá dobře. No, no, no snaží se, snaží se, no. Hm, hm, takže vám možná spíš chybí jenom 

taková jako samostatnost? No, tak Jak bysme to nazvaly správně? 
Parafráze, jinými slovy  

se ujišťujeme, zda jsme pochopili I sdělení správně.
 Takovej, já bych řekla, no ta zkušenost ženská, 

s ženskou prací, no. /Vlaďka/ 

 

Poslední citace se nevztahuje jen k otázce spokojenosti s kvalitou odvedené práce, 

ale poukazuje také na nedostatek citlivosti pečovatele vůči osobě a situaci uživatele. 

Pečovatel možná nevědomě vytváří svým chováním třecí plochy, které ohrožují pozitivní 

vnímání služby ze strany uživatele.  

Jsem spokojený s nákupem drobného zboží, když mi zajdou do masny…  

vždycky koupí, co potřebuji a dobře vyberou. Jenom jak už jsem říkal, já ven nechodím a 

tak mívám často jen větší bankovky, nemůžu si zajít peníze rozměnit a tak je někdy 

nepříjemné, když se pečovatel zlobí, že mu dávám tak velké peníze. Tomu rozumím, to je 

nepříjemné. 
Zde se nabízí prostor pro zrcadlení pocitů uživatele a další

 
rozvíjení tématu. Např.: To je jistě nepříjemné slyšet, 

napadá vás nějaké vysvětlení, proč se tak pečovatel chová? Setkal jste se s podobnou reakcí ještě i v jiné situaci? 
/Rudolf/ 

 

Cena služby 

Ze získaných dat je možné usuzovat, že pomoc a podpora, kterou uživatelům 

poskytuje pečující personál, je pro ně natolik významná, že si nedokáží představit,  

že by byli bez ní. Některým uživatelům přijde cena, kterou měsíčně za službu zaplatí 

přijatelná a některým dokonce nízká. Mnoho klientů se sice obává zdražení, ale jedním 

dechem dodávají, že udělají všechno proto, aby si i v případě navýšení ceny službu udrželi. 

Jsou i tací, kteří službu pro její cenu omezují na minimum a přáli by si mít možnost platit 

si ji ve větší míře. Někteří uživatelé vidí souvislost mezi cenou služby a finančním 

ohodnocením pečujícího personálu a upozorňují na jeho nízký příjem.  

… zajímalo by mě, jak hodnotíte cenu té služby, je pro vás přijatelná? Pro mě je 

přijatelná. Naopak se divím… asi mají nějaký slevy nebo jízdenky zadarmo…Myslím si,  

že by to nikdo nedělal za tu ((I hledá vhodný výraz)) /Jiří/ 

Sama pro sebe si říkám. Ano? Že ty pečovatelky by měly být víc oceněný. Hm, hm, 

určitě v tom s vámi souhlasím.
 T projevil souhlas s tvrzením I, jak již bylo uvedeno výše, T nemusí zachovávat nestranný 

a nezaujatý postoj, I ocení jeho opravdovost.
  Protože to je služba opravdu pro.. tak náročná. Hm.  

Že myslím si, že by měly být víc oceněný ty pečovatelky. /Květa/ 
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…stojí mě to šíleně peněz pochopitelně, to si nebudem, ale lepší je dávat peníze tady 

do toho, co nám je prospěšné, než to vyhazovat, já nevím za, nevím za co. Za cokoliv 

zbytečnýho. Nevim.. Taky mě v tuhle dobu nenapadá jakákoliv neřest, kterou byste mohla 

trpět a kterou byste platila, ale myslím si, že je to určitě výborná pomoc. 
Pokus o odlehčení 

atmosféry, T projevil svůj názor na věc.
…chybí mi to, že si nemůžu si dovolit si to platit na delší dobu. 

/Ludmila/ 

Jak vnímáte cenu služby, kterou využíváte, přijde vám přijatelná? Ale já si myslím,  

že v.. zásadě ano, já nemůžu říct, že by to bylo přemrštěný. /Karel/ 

…přijde vám cena, kterou platíte měsíčně za tu službu přijatelná? Jo. 
Uzavřená, návodná 

otázka, I reaguje jedním slovem, což je pro něj pohodlnější.
 A pokud by se do budoucna ta služba měla zdražit, 

bude to pro vás dostupné i nadále? 
T se opět uchýlil k uzavřené otázce, která je následována jednoslovnou odpovědí.

 

Jo. Jo? 
Pro nezkušeného tazatele může být obtížné vést rozhovor s „nemluvným“ I, T pak může přebírat jeho sklon k omezenému 

slovnímu projevu. Vhodnější formulace otázky např.: Co by pro vás znamenalo zdražení této služby?
 /Eva/ 

…je pro vás cena, kterou zaplatíte měsíčně za tu donášku nákupu a za ty pochůzky 

přijatelná? ((I tázavý pohled)) To, co platíte za tu službu, je to pro vás přijatelné? 
T mohl využít 

toho, že I neporozuměla jeho otázce napoprvé a mohl jí formulovat otevřeným způsobem, např.: Jak vnímáte cenu, kterou za službu 

zaplatíte? Co říkáte na cenu služby, kterou využíváte?
  Nó, to víte, že jó, je. Dá se to? Protože teď nepočítají 

jako dopravný, víte, dyť to není vůbec drahý. Takže, kdyby se do budoucna třeba ta služba 

zdražila, protože všechno se zdražuje, vidíte to To nevadí. Kolem sebe. Já to vím, už se to 

zdražilo jednou, no, ale právě, že teď odpočítaj to cestovný, tak se to vyrovnává. Hm. 

Heleďte, takovejch dvěstěšedesát, dvěstěosmdesát korun. Za měsíc zaplatíte? To je úplně 

přijatelný. To je přijatelný? No jistě, to víte, že jo. Dobře. Samozřejmě, kdyby chtěli víc, 

 tak ráda zaplatím víc, nedá se nic dělat, já jsem nepohyblivá, já si sama nic neobstarám, 

jak vám říkám, já jsem úplně vděčná za tuhle službu. /Renata/ 

…máte pocit, že peníze, které zaplatíte za službu, kterou využíváte, jsou přijatelné? 

Já vám na to nemůžu dát rozumnou vodpověď, poněvadž já neznám, jak platěj jiní lidé  

a jak platěj jinde.. Takže nemáte srovnání. Nemám možnost to srovnávat, ale nezdá se mně 

to, že by ze mě dřeli kůži z těla. Hm, hm, je to pro vás dostupná služba Ano. Z hlediska 

vašeho příjmu To já jsem měla strašnou výhodu protože já jsem nikdy nebyla ambiciózní, 

já bych byla žádný tituly neměla, kdybych kolem sebe neměla lidi, který mě vždycky 

popostrčily ((I vypráví o své kariéře lékařky, zvyšování své odbornosti a o přesluhování 

v důchodovém věku)), ale přeci jenom jsem dlouhou dobu dělala z donucení vlastně toho 

šéfa kliniky, čímž mě stoupnul plat a v důsledku toho, já mám větší důchod, než jsem 

očekávala. Hm, hm, hm. Takže bych to zaplatila. /Helena/ 
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…mimo soboty a neděle pochopitelně. To by se dalo taky objednat, ale je to finančně 

jako.. ((I hledá vhodný výraz)) Náročnější? Náročnější, než je to normálně. Ono je to vůbec 

náročná.. Je to náročné pro vás? Ale já jsem poměrně takovej člověk prostě dost jako.. 

nenáročnej (
,
) Nenáročnej? Takže se dokážu uskromnit a takže jako je to v pohodě.  

Já se zeptám, když jsme začaly takhle od těch peněz, přijde vám ta cena, kterou platíte 

teďko za pečovatelskou službu, přijatelná? Ano, protože sociální služby začínají zdražovat 

od března (smích) A myslíte, že bude zdražovat i tahle služba? Mám strach ale..  

Máte strach Ale zatím, zatím jako mi nebylo nic řečeno, protože mi sociální služba 

upozorňovala už měsíc dopředu ((I hovoří o službě poskytované městskou částí)) a zatím 

jako nikdo mi nic neřekl a jelikož se zdražují veškeré jako věci, tak, tak no může k tomu 

taky dojít samo, ale je to o dvacet korun, takže to se dá ještě jako. Ale pokud je to,  

jako u toho ŽIVOTa 90 je to poměrně, jako by to byla větší částka, že, než když mám  

u sociální, protože ty ke mně chodí třikrát týdně, že, sociální služba, zatím je to za tu 

stokorunu ale bude to za těch stodvacet, že jo, takže ono se to pocítí, pokud by to bylo 

i u pečovatelské služby. Hm, a pokud by ŽIVOT 90 zdražil tu svoji službu,  

tu pečovatelskou, bude pro vás i nadále dostupná? Pokud to nebude o nějaký (smích) 

nějaký prostě těch, já nevím, sto, ono to nebude za, to by bylo o těch dvacet korun, víc by 

to.. takže by to bylo v pohodě. To by bylo ještě v pohodě? No jistě, no. /Věra/ 

A já zase nechci Filipa poslat nakupovat, protože na to von mě je příliš jako drahá  

ta pracovní síla... říkala jste, že na ty nákupy, že je to přeci jenom drahá pracovní síla.
 

Rekapitulace, rozvíjení tématu.
 No, na to Na to nakupování, hm. Nakupování je, protože my tady 

máme všude daleko, to znamená von by prakticky tři čtvrtě hodiny jde na ten nákup a tři 

čtvrtě hodiny zpátky, no a to mu sotva teda zbyde čas na nějaký to.. Vybírání.  

Vyložit z tašky. Já se ptám pro to, že mě zajímá samozřejmě i to, jak vnímáte celkově  

tu cenu, kterou zaplatíte. Ta je, ta je dobrá. Ta je dobrá Ta je dobrá. Nepřijde vám Ne. 

Vyloženě nedostupná pro vás. Ne, ne, ta stovka je zatím dobrá, no já za nic jinýho 

nevydám, víte? Hm. Takže to je dost jednoduchý. Hm, hm. Protože já vydám za taxiky (
,
) 

Hm. Protože vůbec nikdy mě nikdo nic nepřispěl na dopravu… Hm, hm, chápu, že ten 

problém té vaší mobility, vás opravdu trápí, že to je
.
 No to mě trápí hrozně Že to je 

náročný. 
Zrcadlení.

 Že jsme nedostali ani příspěvek na ten benzín. Hm. Protože on třeba platí 

parkovný (( I hovoří o problémech s parkováním)) Hm, hm, já jsem se třeba právě proto 

ptala, jestli ta cena za tu službu Ta stovka za ten Kterou využíváte Za tu pomoc, to mě 

nepřijde. Vám to nepřijde moc. Ne, protože já, já, jinak peníze neutrácím, jo,  

já si nekoupím ani tričko ani spoďáry, nic, už rok ((I se bez doprovodu nikam nedostane, 

nákupy zajišťuje syn nebo sousedka))… já se ještě vrátím k té ceně, kdyby se do budoucna 
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ta cena měla navýšit No nebylo by to  Byl by to problém? Nebylo by to dobrý. Nebylo by to 

dobrý. 
Může být obtížné vést rozhovor s I, který má tendence vstupovat T do řeči, T se pak musí ovládat, aby nezačal praktikovat 

 to samé.
Já jsem vo tom mluvila právě včera s paní Mladou ((vedoucí služby)) Ano? Říkala, 

že proti tomu bojuje… takže pokud by se ta cena navýšila, tak by to byl problém pro vás. 

Byl, byl, no tak jako zase protože jsem pracovala jednapadesát let, jo, takže a pořád jsem 

si platila pojištění, takže já jsem jako pro tu pojišťovnu, docela bych řekla dobrej zákazník 

jo. Hm, tak máte pocit, že by vám to taky mohla vrátit nějak, je to tak? 
Parafráze.

  

Já si myslím, že vzhledem k tomu, že tolik jsem let platila, a že prostě jako něco jsem jim 

tam vložila, tak by mě měli něco vrátit, no, touhle formou. /Vlaďka/ 

…pokud by služba do budoucna podražila, byl byste i nadále schopen a ochoten  

ji platit? 
Vhodnější by bylo rozdělit tuto dvojitou otázku do dvou samostatných. 

No, pokud by to bylo dvakrát tolik 

tak ne, ale (smích) Ale jinak bych asi bez toho nemoh, nemoh zase.. udržovat se v takový 

formě a byt jako teďko že jo. Takže bych na to musel přistoupit. /Jiří/ 

((I využívá ještě další pečovatelskou službu v místě bydliště)) bohužel tady se teď 

změnily finanční podmínky. Tady to je hrozně drahý a já nebudu moct tady brát tolik 

lidí…/Ludmila/ 

Pomoc potřebuji, byl bych schopen platit i víc, ale myslím, že by bylo fér, aby na mě 

měli víc času. To máte pravdu, to by bylo fér. 
T potvrdil I sdělení a vyjádřil tak svůj názor, čímž podpořil 

otevřenou atmosféru hovoru. 
Takže má otázka spíš měla znít, jestli budete ochoten za službu zaplatit 

víc.
 Parafráze.

 (I souhlasný úsměv) /Rudolf/ 

…nechci malovat čerta na zeď, ale kdyby došlo třeba ke zdražení, byl by to pro vás 

problém? No, kdyby to nebylo zdražení nějaký zásadní.. řeknu, kdyby to bylo jednou tolik 

(
,
), no tak samozřejmě, kdyby to bylo vo desetikorunu, vo dvacetikorunu, na tu hodinu (

,
) 

myslim, teda Ano, já vám rozumím. Vo desetikorunu na hodinu nebo vo dvacetikorunu 

max, no tak prostě do těch dvaceti procent řeknu, no tak prostě, samozřejmě vono se 

zdražuje všechno, tak vono k tomu asi samozřejmě dříve nebo později dojede (smích) Hm. 

S tím musíme počítat, jo, takže já s tím takhle počítám a říkám, když by k tomu došlo,  

no tak hold k tomu dojde, no, co můžu dělat. /Karel/ 

…službu, kterou využíváte, platíte v plném rozsahu sama, je ta cena, kterou měsíčně 

zaplatíte za tu pomoc, kterou vám poskytuje organizace ŽIVOT 90, je ta cena přijatelná? 

Myslíte ceny nebo? Ano, cena jestli je pro vás přijatelná, to, co zaplatíte. Je pro mě 

přijatelná, protože byla to právě paní Váňová ((pečovatelka)) Ano? Která mi asi po roce 

nebo po půl roce poradila, že si můžu zažádat o sociální příspěvek. Ano, o příspěvek  

na péči myslíte? A já mám příspěvek.. dostávám. Ano, ano, dobře, takže v tuhle chvíli,  

to co zaplatíte, není pro vás Ano, ano, ano. Vyčerpávající částka. Zatím je to, zatím to jde, 
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no. Říkáte, zatím to jde, pokud by se do budoucna měla ta služba zdražit, já neříkám,  

že se zdraží, je to jenom taková, taková úvaha, myslíte, že by pro vás ta cena byla 

přijatelná nebo respektive ta služba byla dostupná, pokud by došlo ke zdražení? 
T formuloval 

dotaz tak, aby bylo zřejmé, že se jedná jen o hypotézu, aby I zprávu o zdražení nepochopil jako oznámení.
 Já bych udělala 

všechno, abych to mohla platit.  Hm, hm, hm. Protože já bych chtěla zůstat co nejdýl 

prostě v bytě. /Květa/ 

…službu si hradíte sama, je to tak? Ano, ano… Přijde vám ta cena, kterou zaplatíte 

za tuhle pomoc přijatelná? No jo, no, co mám dělat. Co máte dělat, jasný, pomoc 

potřebujete Je to jednou stanovený a tak se nedá nic dělat no, já mám totiž podporu, 

dostávám čtyři tisíce. Ten příspěvek na péči dostáváte? No, no, no a pak mám, teď mi 

dcera vyběhala na bydlení, protože já platím.. přes deset tisíc… Kdyby se nedej bože 

zdražila i tahle služba, byla by pro vás i nadále dostupná? Nedalo by se nic dělat..  

Nedalo by se nic dělat. Nedalo by se nic dělat.. Musela byste se uskromnit někde jinde? 

Musela bych nebo by třeba chodila jenom dvakrát tejdně nebo tak, zatím to utáhnu,  

můj muž mě dost zajistil, ale to víte konto se tenčí… Říkáte, že kdyby došlo k nějakému 

zdražení, tak pro vás by to znamenalo přinejhorším omezení toho, těch návštěv?
 Parafráze.

 No, 

pokud možno, no, no, no. /Tereza/ 

…já se zeptám, jestli v tuhle chvíli ta cena, kterou platíte za službu, vám přijde 

přijatelná? Nnno, co můžu dělat? Co můžete dělat, tak já se ještě zkusím zeptat malinko 

jinak, kdyby se ta služba do budoucna zdražila, byla by pro vás i nadále dostupná?  

Já neberu, já mám jenom důchod, já sociální.. příspěvek nemám. Nemáte příspěvek  

na péči? Ne. A zkoušela jste o něj požádat? Ano.  A nedali vám ho. Zatím je to čtyři roky.  

Je to čtyři roky, možná by bylo na čase zkusit to zase znova. Už jsem tam, já nikam 

nedojdu, že jo. Hm, hm. Buď tam.. S paní Mladou ((vedoucí služby)) nebo s někým 

z rodiny, se synem třeba to zařídit. Paní Mladá byla strašně hodná, ta říkala ((I popisuje 

anabáze spojené se zatím neúspěšnou žádostí o příspěvek na péči)) Já se jenom vrátím k té 

své otázce, pokud by se ta služba zdražila, měla byste.. byla by pro vás i nadále dostupná, 

mohla byste si jí dovolit? Co bych mohla dělat? Co byste mohla dělat, takže by, mám to 

chápat tak, že třeba byste se musela uskromnit v něčem jiném? 
Parafráze.

 Ano, ano, nic jinýho 

by mi nezbylo, protože já bez toho chlapce neudělám ani krok (
,
) Ano, ano, ano.  

No a aspoň jednou týdně (
,
)((I má aktuálně službu jedenkrát týdně)) To je minimum, úplně. 

Se hodinu projdu. /Jaroslava/ 

Já bych moc chtěla, i když nevím, jestli to zvládnu finančně Ano? Aby ten pan 

pečovatel ke mně chodil aspoň (
,
)dvakrát za měsíc. Dvakrát za měsíc. Že bych vod.. 

sociální pracovnice ((I hovoří o pečovatelce z pečovatelské služby od městské části)) chtěla 
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jenom uklidit a nic jiného. Hm, hm. Vám nevyhovuje ten systém, který má ta sociální 

pracovnice z těch sociálních služeb? 
Nevhodně formulovaná otázka. T se jen ujišťuje v tom, co již slyšel.  

Vhodnější by bylo využití parafráze např.: Jestli tomu dobře rozumím, tak vám nevyhovuje systém… uvítala byste, kdyby pečovatel 

dorazil v den návštěvy nejprve k vám, vzal si připravený seznam toho, co má koupit a teprve potom by vyrazil? 
Ano, ten mně 

naprosto nevyhovuje ((při návštěvě si přebere pečovatelka seznam na další týden a v den 

návštěvy přichází již s nákupem)) A to by vám stačil ten nákup dvakrát do měsíce?  

Já se snažím chodit nakoupit, když jdu třeba do střediska… /Blanka/ 

 

S otázkou ceny a platby za sociální službu souvisí také postavení uživatele a jeho 

vnímání sebe sama jako zákazníka a platícího klienta, který má svá práva a může  

do průběhu služby aktivně zasahovat. S takovým pojetím sebe sama jsem se u klientů 

pečovatelské služby ŽIVOTa 90 nesetkávala příliš často. K této myšlence se vztahují 

následující dvě ukázky, které jsem nazvala „já platím, já poroučím“. 

…ty dvě hodiny mám ano, mám stabilní, protože už je mám, osm let nebo devět už  

ke mně chodí, že, někdo.. už je to delší doba ((úplně tiše)). Takže pokud potřebujete,  

jdete se projít, jdete na nákup spolu, ten vám přinesou 
Rekapitulace, rozvíjení tématu.

 Na na výstavu, 

na.. Kamkoliv. No prostě kamkoliv, kam já si, to je moje, když já mám přání, tak prostě 

tam jdeme jako, oni se mi podřídí, že, což je paráda. Jsou tady kvůli vám (
,
) Ták, nó, já si 

je platím, takže prostě si můžu poručit (smích) Určitě (smích) Já neporoučím, já poprosím 

(smích) 
Humor a dobrá nálada vytvářejí příjemnou atmosféru, díky které je možné hovořit i o méně příjemných otázkách.

 /Věra/ 

Hm, dobře a pokud něco potřebujete, tak si o to.. máte pocit, že si o to musíte říct 

sama nebo on ((pečovatel)) i třeba se nabídne s něčím, jestli třeba potřebujete to a to.  

To se mu asi nedostane, jako ani to tý svobody, že já mu řeknu, co za ty dvě hodiny jako 

dneska očekávám Hm, hm, hm. A támhle jsou kýble a hadry a takhle  Hm, hm.  

Já se snažím Takže je postaven před práci. Já se snažím, aby to se využilo. /Vlaďka/ 

 

Pohlaví pečovatele 

Další kategorií, která se ve výzkumných rozhovorech často objevovala, je pohlaví 

pečovatele. V běžné praxi se velice obtížně hledají vhodní pečovatelé – muži, proto je muž 

v pečovatelské službě spíše raritou, pokud v ní nepůsobí ve vedoucí funkci.  

Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 jako jedna z mála zaměstnává převahu mužů - pečovatelů 

a někdy se potýká s opačným problémem. Ne všem uživatelům totiž pečovatel - muž 

vyhovuje. Mohlo by se zdát, že pokud je uživateli zajištěna pomoc při osobní hygieně 

pečovatelem stejného pohlaví, je po problému a u dalších činností již na pohlaví nezáleží, 
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ale některé uživatelky dávají přednost pečovatelce – ženě. Ale jsou i tací uživatelé,  

kterým na pohlaví pečujícího personálu nezáleží, potřebují pomoci a jsou vděčni  

za jakoukoli podanou pomocnou ruku. S kategorií pohlaví pečovatele souvisí výše 

zmiňovaná kategorie -  kvalita odvedené práce.  

…střídají se, ze začátku to byli samí muži, pak přišla žena, nějaká Lubica se jmenuje. 

Ano? Ta byla moc fajn, ta je nějaká nemocná teď. Aha, aha. To bylo moc příjemný, ta.. 

Hm, hm, a kdybyste si mohla vybrat, tak je pro vás příjemnější chodit s tou paní než 

s nějakým mužem? Jo. Jo a mohla byste mi trošičku říct proč, malinko to rozvést? Je to 

takový intimnější s.. S ženou. S ženou než s mužem, a ti klucí to není vono prostě.  

Kdybyste mi mohla říct, ještě malinko v čem to není vono, já si asi dokážu představit,  

ale nechtěla bych vás potom nějakým způsobem.. nějakým způsobem nahrazovat vaše 

slova, pro mě jsou hrozně cenný vaše slova, tak kdybyste mi mohla říct, v čem je to  

pro vás intimnější, co to pro vás znamená, když jdete s ženou a když jdete s mužem.  

Snaha o rozvíjení tématu otevřenou otázkou „nemluvný informant“
 No prostě.. pro takovou starou ženskou  

je příjemnější, když je.. v takovým nemohoucím stavu.. když je, když jí pomáhá žena, než 

když jí pomáhá muž a ještě k tomu to jsou takový mladý klucí. Jo. Sice velice sympatický. 

Hm. Ale.. pro mě je příjemnější žena, no (
,
) /Eva/ 

…ten chlapec ((současný pečovatel)) tady sloužil jako, nejdřív jsem s nějakou 

Hedvikou ((bývalá pečovatelka)) chodila (
,
) Ano? Ta byla výborná (

,
) taky, no a potom 

odešla do jiného zaměstnání, tak jsem dostala tohohle chlapce, to byl voják (
,
)  

kterej to dělal jako civilku. Ano? No a ten bydlí tady dvě stanice vode mě takže.. Takže to 

má kousek. Má to kousíček a jsme na telefonu. Vy jste říkala, že předtím jste měla nějakou 

paní Hedviku, takže máte i srovnání, jak to probíhá, když vás doprovází žena a když muž, 

je v tom nějaký rozdíl pro vás?
 Rekapitulace, otevřená otázka.

 Ani ne (smích) Ne, takže vám je teďko 

jedno, že je to muž? Mě to je jedno. /Jaroslava/ 

Říkáte, pokud je to žena, takže se střídají pečovatelé s pečovatelkou? Oni většinou,  

já mám kluky jako.  Kluky máte. Většinou že, s kterými chodim ven, maxim když potřebuju 

nakoupit, nakoupěji nebo se jenom projdem, pokud jako nepotřebuju, projdem se,  

obejdem blok, prostě aspoň abych ty nohy pro, pro, protáhla trošičku, že. Když potřebuju 

přibít obrázek nebo prostě něco udělat, co je potřeba jako mužská práce,  

tak v pohodě…mluvily jsme o tom, že k vám chodí pečovatelé, kluci Ano. Oni se střídají? 

Já mám Filipa, výbornej kluk, perfektní kluk, jako toho mám tak nějak jako.. no prostě 

máme si co povídat asi takhle. Pak je Filip, teda Filip to je ten, co vám říkám,  

prostě fajnovej jako. Pak je Patrik a ten umí zase vařit (smích) Ten umí vařit? Což je taky 

dobré. Takže vám jednou za čas uvaří, když chcete? Takže mi třeba teď, jako v pátek,  
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mi uvařil bramborovou kaši, kterou já nezvládám ((I má omezenou hybnost horních 

končetin po CMP)) že, samozřejmě, no a cokoliv a výbornej guláš dělá (
,
) No, tak to je 

šikovnej (smích) Takže prostě a Filip ten je takovej, že s ním můžu jít, třeba si nakoupit 

něco na sebe, ten zase nerad, jako jo Aha, aha (
,
) Takže já už je tak nějak znám za ta léta, 

vím, co si můžu dovolit a ke komu, jak kterej, jakej kterej a já j.. co si můžu s ním povídat  

a tak dále… když jsem měla to rameno, tak se mnou chodili tady kolem stolu, drželi mi 

plenky (smích) jako, no prostě.. Bylo to potřeba Nedalo se nic dělat. Nevadí vám, že jsou 

to muži? Né, helejďte já už je znám delší dobu, takže jsem se zeptala teda, že jestli jim  

to nevadí, jim to nevadilo, mě to nemohlo vadit, protože jsem to potřebovala, že, no tak se 

nedalo nic dělat no, člověk je na nich závislej, no ((I popisuje prodělané zdravotní 

komplikace)) /Věra/ 

…kdybyste mi mohla říct, jak vnímáte tu pomoc, kterou vám ŽIVOT 90 zajišťuje.. 

No, tak rozhodně jako pozitivně jí vnímám a je to kluk a chlap, že jo. Co tím myslíte,  

byl by rozdíl v tom, kdyby to byla žena? 
Otevřená otázka, rozvíjení tématu.

 (smích) je to zase trošku 

jinak, kdyby to byla holka, před ním mi pomáhala holka, to bylo, to jsem si zařídila přes 

známý. Ano? No a ta už se umí postavit v domácnosti, takže bohužel se, né bohužel,  

ale vona se dostala na studia do Plzně (
,
) Hm. Takže odešla vod tud, šikovná holka.  

Takže vy jste si nemohla na začátku vybrat, jestli k vám bude chodit žena nebo muž 

pečovatel? To jsem si nemohla vybrat a jako hlavně mi říkala paní Mladá ((vedoucí 

služby)), jestli mi to nevadí, já říkám, že mi to vůbec nevadí, je mi to v podstatě jedno, 

protože já se s těma chlapcema dohodnu. Hm, hm. Ale musím mu prostě první poslední 

říct, třeba ho nenapadne, že když se utírá prach, tak se utírá takhle ((I ukazuje rukou 

vodorovný směr)) a taky takhle ((I ukazuje svislý směr)), to prostě, no to je chlap,  

že ho tyhle ty věci drobný nenapadnou, no, a von se ptá, von se ptá, říká, mám to utřít taky 

takhle ((I ukazuje svislý směr)), já říkám, no taky (smích) (smích) to je roztomilý (smích) 

Nó je, je takovej, von je roztomilej, takovej pomalejší a má rád náš lux a to je důležitý,  

že jo, no i když máme takovej lehounkej, kterej jako jsme si koupili vzhledem k tomu mému 

postižení.  No, ale přeci jenom ty kluci jsou jenom kluci, že jo, to jako na ten úklid /Vlaďka/ 

…říkala jste, že k vám chodil teďko na záskok nějaký muž - pečovatel, kdyby třeba 

do budoucna nebylo možné, aby k vám chodila tahle paní, byl by to problém, kdyby k vám 

měl chodit pán, jako pečovatel? Já nevim, ten pečovatel teda jako se k práci vůbec neměl. 

Neměl se k práci? Když jsem mu říkala heleďte se, měl byste uklidit něco.. jo na to já 

nejsem (smích) A kvůli čemu tady byl, kvůli úklidu nebo kvůli nákupu? Jenom kvůli 

nákupu. Kvůli nákupu. No, anebo šel se mnou, já jsem šla s ním na ten nákup, takže jsme 

se jako prošli. Hm, hm, takže jste byla i venku. On to měl jenom hodinu, protože jich tam 
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bylo málo, takže neměl čas. Takže pan pečovatel není na uklízení, jo.. takže do budoucna 

byste byla radši, kdyby to byla zase pečovatelka – žena, Určitě. Ideálně ta vaše paní 

pečovatelka. No. /Veronika/  

 

Individuální plánování 

Na individuální plánování služby jsem se dotazovala na přání vedoucí pečovatelské 

služby. Ona sama se na tuto problematiku doptávala v posledním hodnotícím dotazníku, 

který byl uživatelům předložen v roce 2010. Dotazník je součástí příloh. Tehdy skoro 70 % 

uživatelů uvedlo, že je pečovatel s problematikou individuálního plánování seznámil. 

Avšak 23 % uživatelů na otázku, zda si myslí, že je pro ně vypracování individuálního 

plánu přínosné, vůbec neodpovědělo. Záměrem vedoucí služby bylo zjistit,  

jak ve skutečnosti individuální plánování probíhá. Vedoucí pracovnice mi vysvětlila,  

že individuální plánování mají na starost sami pečovatelé. Ti mají za úkol jednou do roka 

s uživatelem služby provést rozhovor, při kterém spolu s ním zhodnotí dosavadní průběh 

služby, zda se uživateli podařilo dosáhnout jeho cíle, zda došlo ke změnám jeho potřeb  

a naplánovat další průběh služby. Výstupem z takového rozhovoru by měl být 

aktualizovaný individuální plán, se kterým by měl být uživatel seznámen a poté, co jej 

odsouhlasí, by jej měl potvrdit svým podpisem.  

 

Obrázek č. 3, Vyhodnocení dotazníku z roku 2010 

 

Zdroj: Prezentace pečovatelské služby ŽIVOTa 90 o. s., 2011 
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Obrázek č. 4, Vyhodnocení dotazníku z roku 2010 

 

Zdroj: Prezentace pečovatelské služby ŽIVOTa 90 o. s., 2011 

 

Způsob, jakým jsem se na individuální plánování doptávala, zřejmě nebyl tím 

nejvhodnějším. Při dotazování jsem použila pro uživatele neznámý odborný termín 

individuální plánování služby a zajímala se o to, jestli jim tento pojem něco říká. Důvod, 

proč jsem použila výraz individuální plánování služby, je ten, že se v této podobě objevil  

i v hodnotícím dotazníku, na který dotazovaní odpovídali v posledním dotazníkovém 

šetření. Chtěla jsem ověřit, zda uživatelé skutečně porozuměli otázce, na kterou skoro  

70 % dotázaných odpovědělo ano. „Ano vím, co je individuální plán péče, co mi přináší  

a co umožňuje“, viz obr. č. 3. Je nutné zdůraznit, že většina dotazovaných je 

dlouhodobými klienty služby a dotazníkového šetření se účastnila. 

Níže uvedené citace naznačují, že k individuálnímu plánování, tak jak očekává 

vedoucí služby, nedochází, ba co víc, aktualizaci individuálního plánu píše pečující 

personál zřejmě sám, na základě svého přesvědčení, že ví, co uživatel potřebuje a jaká jsou 

jeho přání.  

Sami uživatelé necítí potřebu „se jednou ročně poradit“ a naplánovat další průběh 

služby, neboť jsou s pečovatelem nebo s pečovatelkou v pravidelném kontaktu a prakticky 

během každé návštěvy spolu hovoří, plánují a domlouvají, co je potřeba zařídit, udělat atp.  

Já se ještě zeptám, teďko možná úplně ne srozumitelně, když tak to hned všechno 

objasním. Říká vám něco pojem individuální plánování služby? 
Vhodnější formulace otázky: Zajímalo 

by mě, jak je průběh služby, kterou využíváte plánován? Plánujete s pečovatelem, co se bude dít, co potřebujete? V jakém časovém 
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horizontu dochází k plánování služby? Týden, měsíc, rok? Až po těchto otázka je možné ptát se uživatele na znalost pojmu individuální 

plánování. 
Neříká.  Jednou za rok by mělo dojít k tomu, že si s paní pečovatelkou sednete, 

takhle jako třeba sedíme my dva spolu, a proberete, jestli se něco změnilo,  

jestli potřebujete pomoc s něčím jiným, jestli je všechno podle vašich představ a podobně. 

Měli byste udělat takovou malou generální poradu o tom, co využíváte. To se neděje?
 

Záporně formulovaná otázka působí, že T očekává zápornou odpověď.
 No, tak… Proberete to spíš všechno  

za pochodu, vždycky když něco potřebujete aktuálně, tak si řeknete? Paní vždycky,  

když skončí, tak než, než se jako.. připraví k odchodu, tak.. říká, máte nějaký, měl byste 

nějaký přání nebo je všecko v pořádku.. tak, tak se takhle zeptá, ale nikdy jako, že bych já 

měl nějaký. /Jiří/ 

Říká vám něco pojem individuální plánování? ((tázavý pohled)) Říkám to tak, jak ten 

pojem je, jak se s ním pracuje v zákoně a ve vyhlášce a pak, když tak vám, malinko navedu 

vás. To nevím.  To nevadí, to vůbec nevadí. Ale já osobně si svoje věci plánuju. To je 

dobře. Už jsem slyšela, že vlastně chcete být vždycky o malinko napřed. Ano. Že plánujete, 

to je dobře. Nechci to nechat až… ((únava)) Dojít až na tu hranu, dobře. Já se ptám proto, 

že každý rok, vlastně by ta služba, to co využíváte, mělo být nějakým způsobem 

vyhodnoceno. Probíhá to, že třeba, když přijde pečovatel, jednou do roka, že si spolu 

sednete, proberete to, co pro vás dělá a jestli byste potřebovala něco víc.. nebo to probíráte 

průběžně…To vyplyne z toho, já třeba řeknu hele mu, bohužel.. teď mám nemocný nohy, 

tak budeme jezdit do toho, moc mě to mrzí, ale…Takže, že by třeba jednou za rok proběhla 

taková generální porada mezi váma a pečovatelem. Tak to, to není. To není, ne, dobře.  

Ale (
,
), dostávám vod nich takovej pokec (

.
) A tam je zase jejich názor na mě,  

napsanej bejvá. Jaká jsem, co potřebuju, takový ty věci, no. /Ludmila/ 

…ještě se zeptám, jestli vám něco říká pojem individuální plánování, ke kterému by 

mělo docházet v rámci služby? No tak plánování jo, individuální, no tak samozřejmě,  

že se plánujou určitý věci, přesně si to nedokážu, co pod tím pojmem Já se ptám proto,  

že jednou za rok by si s vámi měl pečovatel sednout a zhodnotit dosavadní průběh služby, 

jestli jste spokojen s tím, co dělá, jak často chodí, jestli vám to vyhovuje a jestli 

nepotřebujete třeba nějakou změnu, dochází k tomu, že byste si takhle spolu sedli, v klidu  

a udělali takovou generální Jó, jó, jó. Poradu? To už jsme, ale neřek bych, že je to jednou 

za rok, ale dvakrát za rok, že po těch šesti měsících to takhle zhodnotíme, ale né, že by to 

byla nějaký, že bysme tady seděli jako hodinu, jo, to né, ale v rámci toho, to my za á spolu 

hovoříme, když von dělá, protože já buď sedim tady, akorát vstávám, když von to vodtahuje 

((I ukazuje křeslo, ve kterém sedí)) Nó a takže při tom už v průběhu toho hovoříme,  

no a takhle třeba řeknu dvakrát za rok, že si na chvilku sedneme a von se mi ptá, 
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potřebujete něco pane Karle nebo zejména v zimě, když jsem potřeboval nějakej ten nákup, 

no a takhle, jinak já si myslím, že tím, že my si vždycky jako řekneme, kdy přijde, pošleme 

si tu smsku… /Karel/ 

Ještě se zeptám, jestli vám něco říká pojem individuální plánování služby. Tak já 

nevím, já si to nedovedu představit. Nevadí, já se ptám proto, že vlastně jednou do roka, 

byste si měly s pečovatelkou sednout a udělat takovou generální poradu. Ano. Která by se 

právě zaměřovala na to individuální plánování, že byste si řekly, co využíváte, jak jste 

s tím spokojená, jestli vám to takhle vyhovuje, jestli nechcete nějakou změnu a podobně, 

řešíte to spíš průběžně tyhle záležitosti nebo si i jednou do roka takhle spolu sednete  

a takhle se poradíte? Zatím to řešíme průběžně.  Průběžně. Ale jsem ochotná to udělat, 

pokud to paní Váňová ((pečovatelka)) bude potřebovat, ale zatím to řešíme průběžně.  

Více méně to řešíme tak, že v pátek paní Váňová má svůj diář Hm. A sama mi řekne, no tak 

paní Květo příští týden máme tu pedikúru. Ano. Pak máme spořitelnu a tak, takže ona už to 

má takhle zavedený, a když se něco stane, tak já jí řeknu paní Váňová, mně se to nehodí, 

 já potřebuju být doma, přijdou odpisovat třeba měřiče tepla. /Květa/ 

Já mám takovou otázečku Ano. Nevím, jestli použiju úplně termín, který vám něco 

říká, pokud ne, tak mi to honem řekněte Jasný. V rámci pečovatelské služby, by mělo 

docházet k individuálnímu plánování, máte pocit, že dochází? Jako k jakému plánování? 

Individuálnímu, tak já to rovnou vysvětlím. Ták, bych prosila. Jednou za rok by mělo dojít 

k tomu, že si sednete s pečovatelkou nebo s pečovatelem, uděláte takovou generální poradu 

o tom, co využíváte a měli byste se poradit, jestli vám to takhle stačí, jestli jste spokojená, 

jestli chcete nějak rozšířit tu službu nebo nějakou úpravu či změnu. Dochází k tomu,  

že byste si na to v klidu sedli a popovídali si o tom nebo to řešíte, tak jak to jde,  

za pochodu? Né, my jsme to nepotřebovali řešit. Nepotřebovali Prostě já to potřebuju 

takhle a tím to prostě hasne, jak se říká (smích) Takže vy si řeknete vždycky v průběhu 

Já si řeknu v průběhu, prostě vím, já si v pondělí zavolám, koho mám, že, už počítám,  

kdo přijde a tím pádem si promyslím, co se bude dělat…Zatím jsem nepotřebovala nic 

plánovat. Dobře, řešíte to za pochodu. Ták, přesně. Tak Ták a myslím, že to je nejlepší 

prostě věc, když to potřebujete, tak prostě zavoláte nebo a vždycky se s nima s těma 

klukama se dohodnete, i s tou dívkou.. říkám, to je o té komunikaci. /Věra/ 

Vedoucí služby mě poprosila, abych se zeptala ještě na jednu otázku, která se týká 

individuálního plánování, říká vám tenhle pojem něco? ((I tázavý pohled)) V rámci  

té služby dochází k individuálnímu plánování No prostě jsem jak vidíte vdova, a i když je 

tady vysokej nájem, tak prostě kam se podívám, tam vidím jeho ruku, von byl děsně můj 

muž, no prostě takovej.. tapety a prostě cokoliv, no, no, no. To všechno udělal.. teď jsem se 
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asi nevyjádřila úplně Aha, tak to já jsem to asi úplně nepochopila. Nevadí, právě proto  

se ptám tímhle způsobem, jestli vám to něco říká.. jednou za rok, by měl pečovatel nebo 

respektive pečovatelka, která k vám chodí, by si s vámi měla sednout a popovídat si o tom, 

co pro vás dělá a jestli si myslíte, že to je dostatečný, jestli by to chtělo nějakou úpravu, 

nějakou změnu. Dochází k tomu, že byste si takhle popovídaly? Kdybyste viděla ten výkaz,  

co Jana ((pečovatelka)) vyplňuje, tak tam uvidíte společnost a to každej den, prostě každej 

ten den, kdy je tady, tak pokecáme. 
I zde se projevila nevhodná formulace otázky, uživatelka zřejmě ani po vysvětlení 

zcela neporozuměla významu individuálního plánování. 
/Tereza/ 

 

Dotazník nebo rozhovor?  

Při rozhovorech s uživateli služby jsem se také zajímala o to, kterému nástroji pro 

zjišťování spokojenosti by dali přednost, pokud by si mohli vybrat mezi dotazníkem  

a osobním rozhovorem. Většina oslovených uživatelů dala přednost rozhovoru.  

Hlavním důvodem byla skutečnost, že interview s tazatelem představuje prostor pro 

komunikaci, která je pro osaměle žijící seniory velice důležitá. Někteří klienti ke své volbě 

poznamenali „pokud si mohu vybrat, pokud to nebude pro ně moc náročné“ atp.  

Uživatelé si zřejmě uvědomují, že je dotazníkové šetření pro poskytovatele náročnější 

metodou. V jejich sdělení byla patrná ohleduplnost a soucítění s poskytovatelem.  

V průběhu rozhovoru jste říkal, že jste na jisté nedostatky upozorňoval, když jste 

vyplňoval nějaký blanket, tuším, že se jednalo o dotazník, kterým vedoucí služby  

v předchozích dvou letech zjišťovala spokojenost uživatelů se službou, dostal jste na tyto 

připomínky nějakou odezvu? Ne, ani nevím, zda to k něčemu bylo. Nic se nezměnilo 

(mávnutí rukou, úsměv)…
Zde bylo možné využít zrcadlení a hovořit o tom, jak na nás I působí. Např.: Vidím, že jste z toho 

rozčarován, asi nebylo příliš příjemné, když jste se nedočkal žádné reakce na vaše připomínky nebo dokonce zlepšení… 
je pro vás 

příjemnější vyplnit dotazník nebo věnovat hodinu času někomu, kdo se vyptává, tak jako 

teď já? Já si radši popovídám. Dotazník je studenej, ani nevím, jestli to pak někdo čte. 

/Rudolf/ 

…co je pro vás přijatelnější, čemu dáváte přednost, vyplnit v klidu doma až máte čas 

dotazník, nebo si takhle sednout s někým vlastně úplně cizím a popovídat si o tom? Já nad 

tím nemusím přemýšlet… mě je to jasný, čili mě je to, ale radši živý rozhovor (
,
) Radši živý 

rozhovor. Než sedět a psát, ale řikám, je mi to jedno (
,
) Ale tohle je takový přijatelnější. 

/Ludmila/ 

…ještě se zeptám, vy jste v minulosti asi vyplňoval nějaký dotazníček Ano.  

Ohledně spokojenosti je to tak? Myslím si, že jo, asi jo, ale přesně vám to neřeknu.  

Nevadí, já se spíš chci zeptat, jestli je pro vás příjemnější jednou za rok takhle vyplnit ten 
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dotazník, v klidu sám doma, anebo přijmout někoho, jako jsem třeba já a popovídat si 

s ním o tom. A já jsem radši, když někdo přijde, protože za mnou těch lidí moc nechodí a já 

jsem doma furt sám, akorát jak já řikám s tou televizí. /Karel/ 

Já jsem teď vyplňovala dotazník pro tu Ezru. Ano, ano? Taky se ptali, měli to takový, 

jedna, dvě až pět, jsem to měla hodnotit, a kde byl klad, tak udělat křížek… Když říkáte,  

že jste vyplňovala dotazníček, tak se vás ještě můžu zeptat, co je pro vás příjemnější, 

vyplnit dotazník o tom, jak jste spokojená s nějakou službou nebo si popovídat s někým, 

jako třeba dneska se mnou? Radši si popovídat. Radši si popovídat, nezdržuje vás to nebo 

neomezuje nějak? Né, né, né, vzhledem k tomu svýmu věku už všecky ty moji spolužáci 

nebo kamarádi, všecko to už umřelo, akorát mám tu Jindřišku a ta bohužel má 

Alzheimera…/Eva/ 

Následující ukázka popisuje, jak si s vyplněním dotazníku poradila nevidomá 

uživatelka. Pečovatelka, která běžně uživatelce pomáhá prakticky s veškerou činností 

včetně vyřizování korespondence, z profesionálních důvodů odmítla uživatelce asistovat 

při vyplňování dotazníku, který se mj. zaměřoval na její pracovní výkon. 

…v minulosti jste asi vyplňovala nějaký dotazníček, jak jste spokojená se službou, 

kterou využíváte.. vyplňovala jste ho s někým? ((I je nevidomá)) Já jsem nějakej dotazník 

vyplňovala už loni myslím Ano, ano. A to bylo anonymní. Ano? A tam, já jsem napsala,  

že kdybych měla tu možnost, tak svojí pečovatelce udělím zlatou medaili (smích) To je 

krásný slyšet (smích), to je krásný slyšet, dobře, já se ptám, protože letos takový 

dotazníček nebude, letos veškeré informace o tom, jak jste spokojená Ano.  

Samozřejmě zase anonymě, dostanou k paní vedoucí ode mě, tady z tohohle rozhovoru,  

a kdybyste si do budoucna měla vybrat, neříkám, že to tak bude, ale právě zajímá mě, 

čemu byste dala přednost, jestli zase tomu dotazníčku písemnému nebo byste si udělala čas 

na někoho třeba, jako jsem já, kdo by přišel a vy byste si takhle spolu popovídali, co je  

pro vás příjemnější? Mě je to upřímně řečeno jedno, já ráda pohovořím s tím, ale pokud 

z vaší strany je to třeba náročný (
,
) Ano? Takže to, ale docela si myslím, že ten osobní 

rozhovor je takovej trochu příjemnější…jestli se můžu zeptat, s kým jste vyplňovala ten 

dotazníček, sama nebo vám někdo pomáhal se čtením toho dotazníku a s jeho vyplněním? 

To mě pomáhala paní Váňová ((pečovatelka)), ale já jsem to potom Ano? Sepsala, neteř mi 

to naťukala na počítač a poslala jsem to. Aha, aha. Protože paní Váňová řekla né, já si to 

nemůžu číst. Takže jestli tomu dobře rozumím, pečovatelka vám přečetla otázky, vy jste si 

k nim udělala poznámky, neteř je přepsala do počítače a pak jste to poslaly? 
Parafráze.

Ano, 

ano.  /Květa/ 
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Vedoucí služby 

Řada uživatelů se sama od sebe v rozhovoru zmiňovala o vedoucí pečovatelské 

služby. Tyto zmínky byly vždy doprovázeny pozitivními emocemi a vyjádřením vděčnosti 

a díků. Cítila jsem, že tato sdělení nelze opomenout, proto jsem se v průběhu realizace 

rozhovorů sama začala doptávat na osobu vedoucí pracovnice. Uživatelé oceňovali,  

že vedoucí služby neomezuje výkon své práce pouze na starost o provozní záležitosti,  

ale že v případě potřeby sama zastoupí personál v terénu.  

…víte, já se domnívám, že nejhorší a nejtěžší práce je, získat důvěru lidí..  

já například.. nemyslete si, že jsem hned byla ti, ti, ti, ťu, ťu, ťu s Veronikou Mladou 

((vedoucí služby)), taky jsme si na sebe musely zvyknout. Určitě. A poznat, a to, co jsem 

poznala u ní, a co vím od jejích těch z vyprávění, já si jí vážím..  Hm, to je moc hezké. … 

já jí mám ráda ((informantka je dojatá)) No, to né, abyste jí tohle říkala (smích), vona to 

totiž stejně ví (smích) To určitě, já si to myslím (smích), vy jste jí to řekla nějak jinak,  

ale určitě to ví. /Ludmila/  

Jakou máte zkušenost s vedoucí pečovatelské služby s paní Mladou? Dobrý, dobrý, 

už taky někdy, když měla Jana ((pečovatelka)) dovolenou, tak mě přišla taky vysprchovat. 

Takže vlastně zaskočí, když někdo nemůže No, a ještě pokecáme, pořádně, no. /Tereza/ 

…jakou máte zkušenost s vedoucí služby, s paní Mladou, jaká je s ní komunikace? 

Já.. prosím? Jakou máte zkušenost s vedoucí služby S paní Mladou? S paní Mladou?  

A ještě jste říkala? Jaká je s ní komunikace, jak se vám s ní komunikuje, jak spolu řešíte 

potřebný záležitosti? Vynikajícně (
,
) já, ať se mě zeptáte, já tam nikoho neznám osobně, 

kromě tý paní, co mě chodí uklízet, ale tam jsou všichni andělé, možná, že paní Mladá, 

jako vedoucí má větší křídla. /Helena/ 

…ale voni jsou všechny hodný. Myslíte personál pečovatelské služby, pečovatelky  

a pečovatele? Všichni šikovný, já jsem s nima spokojená a s paní Mladou ((vedoucí 

služby)) pochopitelně taky, když jí požádám, že potřebuju k zubaři, že jsem potřebovala 

nebo.. dokonce, já jsem tady měla vozík, ten.. vozejček jsem si pučila. Tady doma?  

Doma. Chodítko myslíte? Né, ne, né chodítko, vozejček na kolečkách, protože já jsem měla 

tu ortézu, že jo, přes rameno a všecko a potřebovala jsem to sundat a já jsem se bála jít, 

teda že, tak vona přišla paní šéfová prostě, tady jsem měla ten.. vozejk na kolečkách,  

jak maj ti invalidé, že jo, složenej, tak ho vzala, vodvedla dolů, posadila mě na vozejček, 

vodvezla mě do Kartouzský, tam jsme sedly do výtahu, vyjely jsme k panu doktorovi, ten se 

na mě podíval, řek že to můžem sundat, zase mě přivezla domů, helejďte no.. je velice 

sympatická a vstřícná, takže vždycky, když jsem potřebovala, to ještě, když jsem byla  

na rekondici s kyčlem, když jsem si zlomila tady kyčel (smích) tak pak jsem byla měsíc 
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tamhle někde, prostě v nějakým ústavě, teda vono to bylo za čtyři stovky denně, to bylo 

V nějakém rehabilitačním zařízení? V rehabilitačním zařízení jo, takže jako, tak mi tam 

poslala Leničku, to je ta, ta pečovatelka, která byla, je teď na nemocenský, heleďte se za, 

aby za mnou aspoň někdo přišel, protože tenkrát rodina jako nic, nereflektovala na to,  

že by mohla taky přijít, ne heleďte se vopravdu, pohoda, paráda, já jsem spokojená. /Věra/ 

 

3.4. Shrnutí výzkumných zjištění 
 

Výsledky kvalitativního výzkumu, který jsem provedla prostřednictvím techniky 

osobního rozhovoru s uživateli pečovatelské služby občanského sdružení ŽIVOT 90, 

ukázaly, že jako klíčová kritéria spokojenosti se službou vnímají uživatelé komunikaci  

a dochvilnost. 

Význam komunikace pro uživatele má mnoho dimenzí. Od prosté možnosti být 

v kontaktu s jiným člověkem, až po rozvíjení debat o společném zájmu.  

Přítomnost pečujícího personálu některým uživatelům saturuje nedostatek návštěv  

a společenských kontaktů. Řada uživatelů je i přes svůj vyšší věk schopna komunikovat  

o svých potřebách a zabezpečit si tak péči v potřebném rozsahu. Pečující personál i vedení 

služby, by měli věnovat dostatek pozornosti právě těm seniorům, kteří neumí prosazovat 

své zájmy a formulovat své potřeby. Dotazovaní senioři nemají zpravidla dostatečný 

prostor pro komunikaci. To je zřejmě hlavní důvod, proč naprostá většina z nich dává 

přednost výzkumnému rozhovoru před dotazníkovým šetřením.  

Pro většinu uživatelů je velice významné, aby byl dodržován sjednaný termín 

návštěvy pečovatele nebo pečovatelky. Uživatelé formulovali přání, aby je pečující 

personál informoval prostřednictvím mobilního telefonu o případném zpoždění.  

Většina uživatelů již s pečovatelem či pečovatelkou na toto téma úspěšně komunikovala. 

Ze sdělení dotazovaných uživatelů je patrné, že řada z nich má pochopení pro narušení 

nasmlouvaného harmonogramu. Toto pochybení ospravedlňují nedostatkem pečujícího 

personálu v organizaci a jeho vytížeností. 

Klienti pečovatelské služby o. s. ŽIVOT 90 oceňují pružnost, s jakou jim vedoucí 

služby vychází vstříc v případě jejich mimořádných potřeb.  Dále si cení skutečnosti,  

že vedoucí pracovnice neomezuje svou činnost jen na zajištění provozních záležitostí,  

ale že i v případě potřeby zastoupí pečující personál přímo v terénu. 

Uživatelé, u kterých se často střídá pečující personál, by uvítali, kdyby mohli být 

s předstihem informováni o tom, koho z pečovatelů mají očekávat.  
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Pozitivní vnímání služby ze strany uživatele ovlivňuje také důvěrný vztah mezi ním 

a pečujícím. Vztah, který někteří uživatelé přirovnávají k rodinné vazbě, se vytváří delší 

dobu. Uživatelé pečovatelkám a pečovatelům důvěřují. Díky důvěře, kterou k nim chovají, 

je nechají disponovat se svými finančními prostředky, ale i nahlédnout do svého soukromí 

např. při zajištění úkonů osobní hygieny.  

Většině uživatelů je jedno, zda k nim dochází pečovatelka – žena, nebo pečovatel – 

muž. Jen několik uživatelek uvedlo, že by daly přednost pečovatelce. Z výzkumných 

rozhovorů můžeme usuzovat, že klienti jsou shovívavější v otázkách úklidu k pečovatelům 

– mužům. Uživatelé od pečovatelky očekávají stoprocentní výkon, od pečovatele ne,  

tomu jsou nedostatky odpuštěny. Zřejmě proto, že úklid a domácí práce jsou pokládány  

za ženskou práci.  

Senioři, kteří využívají pečovatelskou službu o. s. ŽIVOT 90, jsou díky této službě  

i přes svou závislost nezávislí. Přestože jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby,  

mohou setrvat ve své domácnosti a důvěrně známém prostředí. Nezávislost má pro 

uživatele služby nevyčíslitelnou hodnotu, přesto se k otázce na cenu služby dotazovaní 

senioři nevyjadřovali jednotně. Pro řadu z nich je služba finančně dostupná,  

některým dokonce připadá levná. Jsou však i tací, pro které je příliš drahá a využívají ji jen 

ve velmi omezeném rozsahu. Řada uživatelů se obává případného zdražení služby,  

ale vzápětí dodává, že udělá vše pro to, aby si službu i přes navýšení její ceny mohla 

zachovat.   

Nikdo z oslovených klientů pečovatelské služby občanského sdružení ŽIVOT 90, 

doposud nepocítil potřebu podat k rukám vedoucí služby připomínku, podnět ani stížnost 

na kvalitu či způsob poskytování služby. Nejčastěji uváděným nedostatkem bylo 

nedodržování dojednaných termínů návštěv, ani to však nebyl pro uživatele důvod 

k podání stížnosti. Jeden z uživatelů se nechal slyšet, že jeho připomínky nemají žádnou 

váhu, protože poté, co se opakovaně vyjádřil do hodnotícího dotazníku, kterým byla 

v uplynulých letech sledována spokojenost uživatelů, se nic nezměnilo. Z projevu 

dotazovaných seniorů byla cítit vděčnost za podporu a péči, díky které ve svých očích 

redukovali nedostatky na zanedbatelné.  

Interview s uživateli služby ukázala, že v pečovatelské službě nedochází 

k individuálnímu plánování, tak jak to předpokládá vedoucí pracovnice. Zároveň ale 

ukázala, že uživatelé necítí potřebu plánovat službu, tak jak to vyžaduje platná legislativa, 

protože oni jsou s pečujícím personálem v neustálém kontaktu a při každé návštěvě plánují 

a domlouvají, co je potřeba zařídit.  
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V případě, že bude uživatelům dáno na výběr mezi hodnotícím dotazníkem  

a interview s tazatelem, dá většina z nich přednost osobnímu rozhovoru.  

Setkání s tazatelem představuje saturaci nedostatku návštěv a komunikace.  

Někteří uživatelé dokonce projevili pochybnosti nad smyslem dotazníkového šetření. 

Hlavním důvodem těchto pochybností je zřejmě chybějící zpětná vazba o výsledcích 

šetření a o případných opatřeních, která poskytovatel na základě připomínek uživatelů 

přijme. 

 

3.5. Metodika zjišťování spokojenosti  
 

 Při tvorbě metodiky pro zjišťování spokojenosti uživatelů se službou,  

kterou uvádím v příloze č. 4 této práce, jsem vycházela jak ze studia literatury, tak i 

z vlastních zkušeností. Tyto zkušenosti jsem získala nejen při výzkumu spokojenosti 

uživatelů pečovatelské služby o. s. ŽIVOT 90, ale také v rámci výkonu své profese,  

při vedení pečovatelské služby v neziskové organizaci.  

Metodika uvádí čtenáře do problematiky zjišťování spokojenosti uživatelů terénní 

pečovatelské služby. Vymezuje základní zásady, kterým je nutno při této činnosti dostát. 

Jedná se o zásadu bezpečnosti uživatele, tzn., že uživateli je zaručena anonymita při 

zpracování výzkumných dat. Při zjišťování spokojenosti uživatelů musí být brán zřetel  

na jejich schopnost účastnit se tohoto procesu. Proto je třeba se přizpůsobit fyzickým  

i duševním schopnostem účastníků výzkumu. V neposlední řadě má být respektována 

zásada dobrovolnosti. Uživatel může svou účast ve výzkumu spokojenosti odmítnout.  

 Metodika popisuje čtyři nástroje, s jejichž pomocí je možné sledovat spokojenost 

uživatelů se službou. Jedná se o telefonický rozhovor, rozhovor prostřednictvím tazatele, 

dotazník a analýzu stížností. Nejpodrobněji se metodika zaměřuje na rozhovor a dotazník. 

Pro rozhovory, které budou realizovány prostřednictvím tazatele, může poskytovatel využít 

nabídku tematických okruhů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 metodiky.  

Nabídka obsahuje témata – mj. kritéria spokojenosti, která se nejčastěji objevovala ve 

výzkumu spokojenosti, jenž jsem v o. s. ŽIVOT 90 realizovala v roce 2012. Domnívám se, 

že vybraná témata jsou pro uživatele natolik významná, že by bylo vhodné se alespoň 

některým z nich v dalších letech věnovat podrobněji. Poskytovatel se bude moci 

rozhodnout, jaký nástroj k výzkumu spokojenosti zvolí. Protože realizace výzkumných 

rozhovorů klade na poskytovatele velké nároky, a to především časové a personální.  

Je možné tento nástroj zvolit jako doplňující zdroj informací. Poskytovatel může realizovat 

dotazníkové šetření a následně provést rozhovory s několika náhodně vybranými uživateli 
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služby. V případě, že se poskytovatel rozhodne pro dotazníkové šetření, může k jeho 

realizaci použít vzor dotazníku, který jsem pro jeho potřebu vytvořila a který je přílohou  

č. 3 metodiky. Při sestavování dotazníku jsem mj. vycházela ze zkušeností získaných při 

absolvování povinného kurzu Kvalitativní výzkum I na Katedře řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích a z dotazníku, který pečovatelská služba 

občanského sdružení ŽIVOT 90 již v minulosti použila. Okruhy témat pro rozhovor 

s uživatelem služby, které uvádím v příloze č. 2 metodiky, a otázky ve výše zmíněném 

dotazníku nejsou zcela totožné. Metodika obsahuje pouze vzor dotazníku, tzn., že jej 

poskytovatel může libovolně obměňovat či doplňovat. Mým záměrem bylo především 

poskytnout pečovatelské službě o. s. ŽIVOT 90 příklad, jak vhodně otázky formulovat.  

 Metodika klade důraz na poskytnutí zpětné vazby uživatelům, po vyhodnocení 

výzkumných zjištění. Absence jakékoliv reakce poskytovatele po ukončení dotazníkového 

šetření byla uživateli při mém výzkumu často negativně hodnocena.  

Zpracování metodiky pro mne nebylo nijak snadným úkolem. Zejména pak počátky 

práce na tomto dokumentu byly obtížné, zřejmě proto, že žádný poskytovatel, kterého jsem 

oslovila (pečovatelské služby a domovy pro seniory) podobnou metodikou nedisponoval  

a já jsem při své práci postupovala od nuly. Je zarážející, že i půl roku poté, co nabyla 

platnost novela zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky, která ruší 

rozdělení kritérií standardů kvality na zásadní a nezásadní, a tím zavádí povinnost 

poskytovatele mít písemně zpracovanou metodiku pro zjišťování spokojenosti uživatelů  

se službou, má mnoho poskytovatelů zpracován maximálně dotazník pro hodnocení 

spokojenosti. Spokojenost uživatelů je významným indikátorem kvality, proto je třeba 

systematicky sledovat, jak uživatelé službu hodnotí a přijímat taková opatření,  

která podpoří jejich pozitivní vnímání služby. 
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ZÁVĚR 

 

Kvalita sociální služby je mimo jiné určována mírou spokojenosti uživatelů,  

kterým je poskytována. Tato diplomová práce řeší otázku kvality pečovatelské služby tak, 

jak ji vnímají právě její uživatelé.  

Teoretická část práce vychází především ze studia odborné literatury. Věnuje se 

tématům jako seniorský věk, stáří, stárnutí a soběstačnost. Přibližuje problematiku stáří  

a stárnutí z pohledu demografie a popisuje potřeby člověka ve vyšším věku. Dále se 

zabývá tématem sociálních služeb v obecné rovině, popisuje sociální služby tak, jak jsou 

poskytovány v České republice i ve vybraných zemích Evropské unie. Téma sociálních 

služeb řeší s důrazem na služby, které jsou určeny především seniorům. Detailně potom 

pojednává o pečovatelské službě. Následně se věnuje problematice kvality a jejího 

zvyšování, přibližuje systémy řízení kvality, které jsou využívány v komerční sféře  

i v oblasti péče. Zaměřuje svou pozornost na téma zjišťování spokojenosti uživatelů  

a hledá faktory, které mají vliv na jejich pozitivní vnímání služby. 

Začátek empirické části je věnován teoretickému úvodu do problematiky 

kvalitativního výzkumu a jeho základních nástrojů. Detailněji je mj. pojednáno  

o rozhovoru, jeho formách a o technice aktivního naslouchání. Jádro empirické části je 

tvořeno samotným výzkumem, který byl realizován v pečovatelské službě občanského 

sdružení ŽIVOT 90. Obsahuje popis jednotlivých fází výzkumu, ukázky zajímavých citací 

rozhovorů s uživateli, interpretace výzkumných zjištění, komentáře a doporučení,  

jak vhodně vést výzkumný rozhovor.  

Cílem magisterské práce bylo zjistit, co uživatelé od kvalitní služby očekávají  

a vytvořit metodiku pro zjišťování spokojenosti uživatelů terénní pečovatelské služby 

občanského sdružení ŽIVOT 90. Těchto cílů se mi dle mého názoru podařilo dosáhnout. 

Metodika, kterou jsem zpracovala je přílohou č. 4 magisterské práce a ŽIVOT 90 o. s.  

ji bude moci v dalších letech využít dle svých potřeb. Další přidanou hodnotu magisterské 

práce představuje výzkum spokojenosti uživatelů s pečovatelskou službou a jeho výstupy, 

díky kterým již poskytovatel služby ŽIVOT 90 o. s. nemusí v tomto roce provádět podobné 

zjišťování.  
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