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ABSTRAKT 

 

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI 

Diplomová práce popisuje problematiku týkající se verbální komunikace 

v domácí zdravotní péči. 

Toto téma je aktuální a v terénní práci velice důležité, neboť na každém 

pracovišti je třeba, aby komunikovali mezi sebou nadřízení s podřízenými, zaměstnanci 

mezi sebou, a jde-li o práci s pacienty, i zaměstnanci a pacienti mezi sebou a též 

nadřízení zaměstnanců s pacienty. Neméně důležitá je komunikace s praktickými a 

ošetřujícími lékaři nemocných, rodinnými příslušníky nemocných apod. 

V teoretické části je popisována nejprve komunikace obecně, následují 

podrobnosti o verbální komunikaci. Další část je věnována komunikaci v organizaci a 

komunikaci ve zdravotnictví. Teoretickou část uzavírá pojednání o domácí péči. 

V praktické části je pak formou kvalitativního výzkumu zjišťováno, jak to 

vypadá v současnosti s verbální komunikací v oddělení domácí ošetřovatelské služby 

Městské charity Plzeň, a jsou odhalovány oblasti možného zlepšení ve verbální 

komunikaci na daném pracovišti. 

K účelu výzkumu bylo prováděno pozorování na daném oddělení, studium 

dokumentace a též byly uskutečněny individuální polostrukturované rozhovory 

se zaměstnanci domácí ošetřovatelské péče i s pacienty. Rozhovory byly zaměřené 

na vzájemnou komunikaci těchto osob mezi sebou. 

Celý výzkum probíhal od března 2011 do května 2012 a doporučení vzniklá 

na jeho základě poslouží ke zlepšení komunikace v daném oddělení a v případě zájmu 

ostatním organizacím poskytujícím domácí péči k zamyšlení či srovnání průběhu 

komunikace na jejich pracovišti a též k případnému zlepšení verbální komunikace 

u nich. 

Z výsledků výzkumu je patrné, že v terénní službě je komunikace jedna 

z hlavních podmínek fungující péče o pacienta, protože na správném předávání 

informací mezi zaměstnanci závisí chod oddělení a bez komunikace si nelze odbornou 

práci v domácí péči představit. 
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KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Domácí péče. 

Komunikace. 

Městská charita. 

Pacient. 

Verbální komunikace. 
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ABSTRACT 

VERBAL COMMUNICATION IN HOME HEALTH CARE 

Diploma thesis deals with problems of verbal communication in home health 

care. 

This is topical and very important issue in the fieldwork, as in each workplace 

there is a need of good superior-inferior communication, as well as cooperation among 

workers of the institution. Then employees-patients and senior employees-patients 

communication, and finally interaction among patients´ general practitioners and 

patients´ family members also plays important role in this field of health care. 

General description of communication is included into theoretical part; 

afterwards details about verbal communication follow. The next part refers to 

communication in organization and communication in health care. Theoretical part is 

concluded with information about home care. 

In the practical part, using the form of quantitative research, the standard 

of contemporary verbal communication in the home nursing service department of City 

charity Plzeň is found out. The areas of possible improvement of verbal communication 

in a given workplace are revealed. 

For the purpose of the research, observation in the given department, 

documentary material study, individual semi-structured dialogues with home care 

employees and patients were carried out. Dialogues were aimed at mutual 

communication among these people. 

The research took place in the period from March 2011 to May 2012. As a 

result of this experiment there are recommendations focussed on improvement 

of communication in this department. In the case of interest of other organizations 

offering home care it can serve as reflection or comparison of the course 

of communication in their departments or possible verbal communication improvement. 

Results of this research showed that communication in a fieldwork is one 

of the main requirements of proper care for patient. Running of the department depends 

on the correct information passing among employees and there is no professional home 

care without quality communication. 
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ÚVOD 

 

Každý člověk neustále komunikuje, ať ve zdraví či v nemoci, která je běžnou 

součástí života. A je-li člověk nemocen, může využívat pomoci domácí zdravotní péče. 

Aby tato služba dobře fungovala, je třeba mezi zdravotníky a jejich pacienty vzájemná 

komunikace. Při zajištění služby se nejedná jen o tuto komunikaci, ale i o komunikaci 

nadřízených s podřízenými, zaměstnanců mezi sebou, ale i s praktickými a ošetřujícími 

lékaři nemocných, rodinnými příslušníky nemocných a podobně. 

 

Jelikož momentálně již třetím rokem pracuji v oddělení domácí ošetřovatelské 

služby Městské charity Plzeň a neustále narážím na komunikační problémy, tato situace 

mě přiměla, abych se nad daným tématem více zamyslela a tak jsem se rozhodla, 

po konzultaci s vrchní sestrou, problematiku verbální komunikace v domácí zdravotní 

péči zpracovat formou diplomové práce. 

Před začátkem výzkumu jsem si stanovila hlavní výzkumnou otázku, která zní: 

Jaké komunikační nedostatky vidím já a respondenti v oddělení ošetřovatelské služby 

Městské charity Plzeň a jaké jsou oblasti možného zlepšení ve verbální komunikaci 

daného oddělení? 

Jelikož je toto téma velice široké, v práci jsem se zaměřila především 

na komunikaci mezi pacienty a zaměstnanci daného oddělení a dále na komunikaci 

zdravotníků navzájem a též na jejich komunikaci s nadřízenými. Tato oblast je 

zkoumána hlavně formou individuálních polostrukturovaných rozhovorů a též 

pozorováním. Další velkou částí výzkumu je písemná komunikace, zejména 

dokumentace na daném oddělení, která zaměstnancům zabírá hodně času z jejich 

pracovní doby. Ve všech těchto oblastech je zjišťován současný stav a jsou odhalovány 

oblasti možného zlepšení ve verbální komunikaci na daném pracovišti, které budou 

v závěru předloženy vrchní sestře současně s konkrétními návrhy na realizaci. 

Výzkumné části předchází část teoretická, ve které je zpracováno obecně téma 

komunikace, blíže je představena verbální komunikace, jako například její rozdělení, 
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účel, ale i stručný náhled do historie, zásady správné komunikace a také příčiny 

blokující efektivní komunikaci. 

Dále je popisována komunikace v organizaci, neboť na kvalitě komunikace 

závisí její fungování. Jsou zde zmíněny různé druhy komunikačních toků, komunikační 

styly a také komunikační atmosféra. 

A jelikož je komunikace důležitou součástí manažerské práce, následuje 

kapitola zaměřená na tuto oblast, ve které je mimo jiné více pojednáno i o poradách a 

zásadách jednání a nechybí zde část zaměřená na řízení změn v komunikačním procesu, 

neboť změny jsou předpokladem ekonomického úspěchu organizace. 

Následuje kapitola zaměřená na specifika komunikace ve zdravotnictví, která 

souvisí s překračováním běžných společenských hranic, jelikož se zdravotníci ptají 

na citlivé záležitosti, dotýkají se těla a provádějí i bolestivé úkony. V této kapitole jsou 

popsány i typy pacientů ve vztahu ke komunikaci a též doporučení, kterými by se měl 

řídit pacient při komunikaci se zdravotníky, a také problémy, které mohou při vzájemné 

komunikaci nastat. Nechybí ani pojednání o zdravotnické dokumentaci a o Americké 

akademii o komunikaci ve zdravotnictví a Evropské asociaci pro komunikaci 

ve zdravotnictví. 

Teoretickou část uzavírá kapitola o domácí péči, kterou ke konci roku 2010 

na území České republiky poskytovalo 464 pracovišť, jejichž služby v daném roce 

využilo 143 tisíc pacientů (100), což svědčí o aktuálnosti zvoleného tématu pro tuto 

práci. 

Práci jsem nazvala „Verbální komunikace v domácí zdravotní péči“. Jejím 

základním tématem je navrhnout na podkladě odhalených komunikačních nedostatků 

oblasti možného zlepšení ve verbální komunikaci v oddělení domácí ošetřovatelské 

služby Městské charity Plzeň. 

Diplomová práce, a zejména doporučení vzniklá na základě výzkumu, poslouží 

v oddělení domácí ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň ke zlepšení komunikace 

na daném pracovišti a v případě zájmu ostatním organizacím poskytujícím domácí péči 

k zamyšlení či srovnání průběhu komunikace na jejich pracovišti a též k případnému 

zlepšení verbální komunikace u nich. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Komunikace 

 

Pojem komunikace má původ v latinském slově „communis“, 

společný (53, s. 12). 

Komunikace je součástí veškerého mezilidského působení, jednání a 

chování. (83, s. 36) Je potřeba k vyjádření pocitů, starostí, požadavků i 

potřeb. (95, s. 157) V odborné literatuře je vymezena různými způsoby. 

Komunikace je předpokladem i důsledkem mezilidských vztahů. (53, s. 11) Jak 

uvádí literatura, jde o „složitý proces výměny informací (74, s. 71)“, či „obecně 

sdělování informací jak mezi lidmi, případně zvířaty, tak v systémech jiného druhu. 

V případě sdělování informací mezi lidmi zahrnuje termín komunikace všechny 

existující prostředky (slovní i mimoslovní). (54, s. 92)“ Jednodušeji řečeno jde 

o „způsoby dorozumívání mezi lidmi, ať již v rovině verbální či neverbální (4, s. 14)“, 

o jakoukoliv formu přenosu informace od jedné osoby k druhé. (71) 

„Někteří psychologové rozumějí komunikační výměnou jak sdělování, tak 

sdílení.“Komunikujeme, i když jsme třeba jen přítomni komunikace jiných, neboť 

kdybychom u toho nebyli, jejich informace by byly jiné, proudily by jinak. (105, s. 25) 

Při komunikaci vysíláme, přijímáme a dešifrujeme signály z vnějšího 

světa. (40, s. 11) Nejde jen o sdělování obsahu, ale i o sdělování významu, který 

ovlivňuje vlastní sdělení. (25, s. 13) 

Komunikace je účinná, pokud sdělení je pro druhého srozumitelné a též 

podle něho koná. (25, s. 14) Má svůj účel a jeho dopadem na příjemce dostává 

smysl. (105, s. 31) Nejzávažnějším problémem komunikace může být nesprávné 

naslouchání. (95, s. 58) 

Komunikace je základem efektivního lidského společenství (53) a je 

ovlivňována dominantním komunikačním prostředkem doby. (9, s. 103) 
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1.1.1 Verbální komunikace 

 

Verbální neboli slovní komunikace má za základ slovo, které může být řečené 

nebo psané. Dle toho se verbální komunikace dále dělí na komunikaci mluvenou a 

psanou. (36, s. 228)“ 

Psanou formou je mnohem snazší něco vyjádřit, neboť se člověk skrývá, a tím 

je jistější sám sebou. Též se touto formou lépe vyjadřují hluboké myšlenky. Při přímém 

kontaktu se mohou vynořovat zábrany. (6, s. 11) 

Výhodou písemné komunikace je i to, že řeší nedostatky ústní komunikace, 

dokládá poskytnuté informace a dává čas a prostor na přesnou formulaci myšlenek a 

výběr vhodných slov. Je však neosobní a dává možnost chybné interpretaci, protože 

není možné bezprostřední ověření pochopení. (64) Proto je potřeba, aby sdělení bylo 

srozumitelné, jasné, úplné, čitelné, s pečlivou úpravou a odpovídalo jazykové normě jak 

po stránce pravopisné, tak interpunkční. V písemném projevu je třeba klást na volbu 

slov a výrazů větší váhu, text více promyslet a propracovat. (109, s. 77 – 93) 

 

Vyjadřování myšlenek artikulovanou mluvou v konkrétním jazyce se nazývá 

řeč. Ta je složena ze slov, která kromě obecného významu mohou vyvolat i osobní 

představu. (40, s. 17) 

 

Dle počtu hovořících se komunikace dělí na monolog, dialog, komunikaci 

ve skupině a masovou, pomocí sdělovacích prostředků, jako je televize a rozhlas. Aby 

se mohlo mluvit o dialogu, je třeba, aby byly splněny tři základní podmínky: sledování 

určitého cíle, odrážení a změna vzájemného vztahu a vzájemné ovlivňování 

účastníků. (36, s. 228)“ 

 

Historie verbální komunikace 

 

Základem lidské řeči v historii byly skřeky a nahodilé zvuky, které se 

u pračlověka rozvíjely ve specifické hlasové výrazy, podobné souhláskovým šelestům i 
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samohláskovým tónům, což se dodnes zachovalo v broukání nemluvňat. Ve věku tří až 

čtyř let dítě již vyjadřuje své myšlenky s obsahovou i formální přesností a s věkem se 

slovní zásoba rozšiřuje. Jen pro zajímavost, naše mateřština obsahuje 

54 486 slov. (40, s. 15) 

Z historického hlediska je vznik řeči a později i písma spojován s praktickou 

činností lidí a společenským charakterem práce vyžadující vyjadřování a 

zaznamenávání myšlenek a skutečností. (4) 

Nejdříve docházelo k výměně informací jen na konkrétním místě a v konkrétní 

době. Přenášení informací v prostoru a v čase a jejich uchovávání umožnilo až 

písmo. (75) Nejstarší doložená písemná zpráva je z roku 4 000 před Kristem. (64) 

Když přestalo stačit ústní předávání zpráv a myšlenek, vzal člověk do rukou 

nástroj, kterým zanechal písemnou zprávu. Nejdříve se jednalo o piktogramy 

(zjednodušené kresby), později o ručně psaná, kreslená či jinak utvářená písma 

(nejdříve obrázková), následovalo kovové tiskové písmo a v 19. a 20. století nové 

tiskové techniky a moderní písmová tvorba. (4) 

Papír jako psací látka se vyráběl v Číně již od 2. století, ale až v 11. století 

začal pronikat prostřednictvím Arabů do Evropy. (12, s. 82) 

Do poloviny 15. století byla kniha velkou vzácností, protože se musela ručně 

psát i zdobit. Ve starobylém Egyptě to dělali otroci, v křesťanském středověku mniši 

v klášterech. (18) Po polovině 15. století se začal po Evropě a následně i do celého světa 

rozšiřovat knihtisk. Tím byly postupně knihy a tiskopisy rozšiřovány mezi obyvatelstvo. 

Současně s tím byla i sjednocována pravidla psaného jazyka. (30) 

První fungující psací stroj byl sestaven v roce 1808 v Itálii a na trh byl uveden 

v osmdesátých letech 19. století. (75) 

K dalšímu rozšíření nepřímé sociální komunikace došlo vynálezem telefonu 

v roce 1876 a jeho postupným zdokonalováním vedla cesta až k dnešnímu 

mobilu. (12, s. 83) 

Od konce 20. století došlo k rozvoji počítačové techniky a moderních 

textových editorů. V elektronické podobě je zaznamenáváno obrovské množství dat, 
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které je dostupné v celosvětové síti Internet. Tím dochází k novým komunikačním 

možnostem. (75) Internet je dnes nazýván nekončící celosvětovou konverzací. (8) 

V červenci roku 1945 Vannevar Bush publikoval v americkém časopise 

The Atlantic Monthly světoznámý článek o využití počítačů pro komunikaci. Bylo to 

mnoho let před tím, než k tomuto účelu byly poprvé počítače využity. První testovací 

počítačová síť v rámci jedné budovy byla instalována v Národní výzkumné laboratoři 

ve Velké Británii počátkem roku 1968. (44) 

Na podzim roku 1971 byl v USA počítačovým technikem 

Rayem Tomlinsonem odeslán první e-mail. Komerčně byl pak prvně e-mail použit 

v roce 1989 a od roku 1993 došlo k masivnímu rozšiřování mezi běžnými uživateli. (22) 

V roce 1984 bylo k Internetu připojeno pouhých tisíc počítačů. Internetová 

doba nastává v roce 1992, kdy bylo k Internetu připojeno již více než milion počítačů. 

V roce 1995 je odhadováno na dvacet milionů uživatelů Internetu a v roce 2000 již 

přes tři sta milionů. (44) 

Vývoj Internetu do roku 1992 usměrňovala Koordinační rada Internetu 

(Internet Activities Board) a od roku 1993 pak Rada pro architekturu Internetu (Internet 

Architecture Board) s mezinárodním složením, která dohlíží na vývoj techniky a 

technologie Internetu. (12, s. 147) 

Nástupem moderních informačních technologií se urychluje proces výměny 

informací. (63) 

Potřeba přímé komunikace lidí, pěstovaná po tisíciletí, ani náporem 

technických komunikačních prostředků nemizí. (12, s. 110) 

 

Další úvahy o verbální komunikaci 

 

Při přímé komunikaci jde o setkání s jedinečnými a nenahraditelnými rysy, 

o setkání nezaměnitelných osobností, které žádná nepřímá komunikace 

nenahradí. (12, s. 73 – 75) 

Proto mezi výhody verbální ústní komunikace patří přímý kontakt, vzájemné 

porovnávání názorů a postojů, možnost přeformulování myšlenky a ověřování 
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pochopení v průběhu rozhovoru (dávání zpětné vazby). Zpětná vazba se projevuje 

nějakou reakcí, například pokyvováním hlavou nebo úsměvem. Jejím úkolem je 

informovat a usměrňovat. Zpětná vazba ukazuje hovořícímu dojem z jeho řeči, má-li 

v ní pokračovat, nebo změnit téma rozhovoru. (53, 64) 

K nevýhodám ústní komunikace se řadí náročnost na paměť, nepřesnost 

ve vyjadřování a zapomenutí důležitých informací. (71) 

 

Ke komunikačním bariérám patří: 

• používání neznámých slov či slov, která mají více významů, 

• když je informace naivní, nelogická nebo pro příjemce nepřijatelná, 

nesprávně či nesrozumitelně zakódovaná, nesprávně pochopená, 

• odlišné cíle účastníků, 

• hodnocení informace podle osoby mluvícího, 

• filtrování informací podle toho, co chceme slyšet, a ignorování konfliktní 

informace, 

• hluk v okolí, 

• působení rozčilení. (60, 62, 63) 

 

Každý člověk má jinou potřebu komunikace, někdo ji má daleko menší, než 

jiný – například menší potřebu komunikace má člověk s nízkým sebevědomým, 

nedostatkem komunikačních dovedností, strachem ze selhání, introvert či člověk 

se sklonem k autismu. (64) 

Během komunikace člověk projevuje k jiným lidem svoje city (složka 

projevová), vůli (složka vybavovací) a myšlenky (složka dorozumívací). (53) 

Způsobem komunikace je i mlčení vyjadřující emoce. To nastává i v případě, 

když mluvčí nemá co říci či ho žádná odpověď nenapadá. 

Při komunikaci bychom se měli do druhého vcítit, respektovat ho, nikoliv ho 

svojí řečí zraňovat. (82) 

Jde-li o záměrnou verbální komunikaci, kdy střídavě mluví různé osoby 

v konkrétní sociální události, nazýváme tuto komunikaci rozhovorem. Rozhovor může 
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být doprovodný při jiné činnosti nebo probíhat jako záměrná komunikace k dosažení 

určitého cíle či vyřešení určitého problému. (40, s. 146) 

 

Komunikace se člení do následujících stádií: 

• vznik myšlenky, která má pro původce určitý význam, 

• kódování myšlenky do jazyka srozumitelného pro příjemce, 

• vysílání zakódované zprávy, 

• přenos prostřednictvím komunikačního kanálu, 

• příjem zprávy příjemcem, 

• dekódování zprávy příjemcem, 

• pochopení myšlenky ve významu, který jí přisoudil příjemce. (62) 

 

Jeden z nejrozšířenějších modelů procesu komunikace je tvořen těmito sedmi 

znaky: 

• komunikátor, osoba s důvodem ke komunikaci, mající záměry, myšlenky 

a informace, 

• kódování, převod myšlenek do souboru symbolů, 

• zpráva, výsledek kódovacího procesu, 

• prostředek, nositel zprávy, 

• komunikant, osoba příjemce dekódující zprávu, jejíž obsah interpretuje 

na základě vlastních zkušeností, 

• zpětná vazba, reakce příjemce umožňující vzájemnou komunikaci, 

• šum – různé faktory měnící záměr zprávy. (30, s. 13) 

 

Komunikace se dělí na jednosměrnou, od komunikátora k příjemci a již ne 

zpět, a dvojsměrnou, kdy se role komunikátora a příjemce střídá, a tím je umožněno 

rozšířit míru pochopení. (64) Komunikující by měli mezi sebou udržovat otevřený 

komunikační kanál. A čím víc ví komunikátor o příjemci, tím mu předá efektivnější 

sdělení. (30, s. 13) 
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Dle postoje k obsahu sdělení se mluví o: tvrzení či oznámení, otázkách a 

příkazech či přáních. (40, s. 146) 

Komunikace mezi osobami neprobíhá náhodně, ale můžeme ji zařadit 

mezi určité komunikační modely, které se vzájemně nevylučují, ale představují různé 

pohledy na sociální komunikaci. Termín model vyjadřuje zjednodušené, schematické 

zobrazení zkoumaného jevu. (76) 

Při komunikaci je důležité naslouchat, což obnáší ptaní se – nasvědčující snahu 

pochopit, soustředění se – aby neunikla podstata sděleného, pochopení hlavní 

myšlenky – její přeformulování vlastními slovy a zeptání se, jestli byla správně 

pochopena, porozumění sdělenému, vzpomenutí si na vyřčené, vyslechnuté si setřídit 

svým logickým způsobem, případně si dělat poznámky. (95, s. 58 – 60) 

Pokud by hovořící měl nedostatek odezvy, nemá jistotu, že byl správně 

pochopen. Aktivní naslouchání poskytuje dostatek zpětných vazeb. (58, s. 76, 77) 

Klamání v komunikaci se rozlišuje na lži, úniky, zatajení, zveličování a 

spolčování. (40, s. 146) 

 

Komunikace má svůj účel, který je dán jejími funkcemi, které jsou rozdílné a 

svým významem se překrývají. Jde o následující funkce: 

• informační, jejímž cílem je předávání informací, 

• instruktivní, při které jde o vysvětlení, naučení, či popisování, 

• přesvědčovací, kdy cílem je ovlivnit nebo přesvědčit komunikačního 

partnera, 

• podpůrnou, vyjadřující podporu, 

• relaxační, s cílem pobavení, rozptýlení, či popovídání si, vyplňuje čas a 

dotváří příjemně prostředí. (2244, s. 21, 103, s. 31) 

Současně s těmito základními funkcemi má komunikace i funkce další, 

například vzdělávací a výchovnou, poznávací, konzultační, motivující, povzbuzovací, 

uklidňující a mnohé další. (44, s. 21) 
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Důležité je při komunikaci sledovat: „kdo mluví, proč to říká, kdy to říká 

(situační a dějové souvislosti), jaký mají řečená slova účinek na posluchače, kde to říká 

a co říká (36, s. 227)“. 

 

Efektivní komunikaci blokují podle teoretiků i praktiků následující příčiny: 

• překrucování informace, zpravidla při zprostředkované komunikaci, 

• komunikační zahlcení, když je více informací, než kolik jedinec vnímá, 

• nevhodná forma předávání zpráv, na příklad dlouhá a cizí slova, 

• používání bezvýznamných slov a vět, kterým je oslabován a 

zpochybňován význam celého sdělení, 

• neschopnost naslouchat, když je posloucháno pouze to, co posluchač 

slyšet chce a přehlíží kritické poznámky. (30, s. 22, 23) 

 

Jak uvádí literatura „komunikačním dovednostem se lze naučit do té míry, 

do jaké člověk chce a ví jak“ (76, s. 83, 84). A jelikož komunikační dovednosti jsou 

potřeba k výkonu všech profesí, které přicházejí do styku s lidmi, nejrůznější organizace 

nabízejí komunikační výcviky, jak správně a efektivně se zákazníky nebo klienty jednat. 

 

Mezi zásady správné verbální komunikace patří: 

• mluvit pouze v případě, když je co říci, 

• mluvit stručně, 

• delší věty používat uvážlivě a střídat je s kratšími, 

• mluvit jednoznačně, 

• hlavní myšlenku vyjadřovat raději větou hlavní, než vedlejší, 

• nejdříve chválit, pak teprve kárat a současně s tím navrhnout zlepšení, 

• informace dávkovat postupně. (36, s. 227) 

 

Při potřebě rychlé komunikace na dálku je stále nejuniverzálnější a 

nejvyužívanější telefon. Omezuje používání tradičních poštovních služeb a dovoluje 

setrvání na daném místě. Telefonická komunikace vyžaduje stručnost, jasnost sdělení a 
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zdvořilost. Nezdvořile působí, když je v telefonu slyšet ťukání do klávesnice či 

bubnování prstů na desku stolu. (109, s. 95 –104) 

 

Kromě verbální komunikace existuje ještě komunikace mimoslovní, 

nonverbální, která zahrnuje výraz obličeje (mimiku), gesta, doteky (haptiku), oddálení 

(proxemiku), postoje, pohyby (zejména končetinami), pohledy, tón řeči a úpravu 

zevnějšku. Rozmanitost těchto projevů je nesmírná. Za normálních okolností probíhá 

verbální i nonverbální komunikace společně. (28, s. 73 – 76, 36, s. 228 – 238) 

 

Umění komunikace patří k nejobtížnějším dovednostem. A jelikož máme dvě 

uši a jedna ústa, měli bychom je také v tomto poměru využívat. To znamená, že důležité 

je nejen umět mluvit, ale především umět naslouchat. (91) 

„Komunikace není nic obtížného, je jen potřeba se ji naučit správně. (89) 

A nezapomínejme, že nelze nekomunikovat! (91, s. 19) 

 

1.1.2 Komunikace v organizaci 

 

Kvalita komunikace má vliv na úroveň organizace. (62) Efektivní komunikace 

v organizaci je jedním ze základních předpokladů jejího fungování. Je-li komunikace 

nedokonalá, negativně ovlivňuje i motivaci zaměstnanců. Poruchy v komunikaci jsou 

častou příčinou problémů. (63) 

Pro vedoucí pracovníky i pro zaměstnance jsou informace nezbytné, jsou hnací 

silou každé organizace. Jejich nedostatek může vést k špatným rozhodnutím, až 

nespokojenosti zaměstnanců. Také chování pracovníka ve skupině je jiné, než když 

člověk pracuje samostatně. (103, s. 16) 

Komunikace na pracovišti (vnitropodniková komunikace) má formální a 

neformální podobu. Formální je daná funkcí oficiálního informačního systému a 

potřebou získávat informace. Převážně jde o vertikální směr. Neformální probíhá častěji 
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na horizontální úrovni a může mít pracovní charakter (výměna názorů, myšlenek, 

konzultace) i soukromý. (63) 

 

Komunikační toky 

 

V organizaci se dají rozlišit různé druhy komunikačních toků: 

� komunikace shora – informace předává vedení podřízeným, ústní 

komunikace se odehrává formou rozhovorů, telefonických instrukcí, rozhlasových 

hlášení, schůzek a podobně, písemná dopisy, brožurami, písemnými instrukcemi a tak 

podobně, 

� komunikace zdola – od podřízených k nadřízeným až na vrchol 

organizace, jde o žádosti a stížnosti, podávání návrhů, hlášení, dotazníky, reklamační 

systémy, rozhovory a podobně, 

� komunikace příčná – mezi pracovníky na stejné nebo podobné 

organizační úrovni (komunikace horizontální). (103,  s. 17, 18) 

 

Komunikační atmosféra 

 

Jako komunikační atmosféra v organizaci je chápána určitá charakteristika 

pracovních vztahů, které ovlivňují průběh komunikace mezi vedením a zaměstnanci a 

mezi zaměstnanci navzájem. Komunikační atmosféra může mít podobu podporujícího 

pracovního ovzduší, nebo může být brzdící. (63) 

O podporující komunikační atmosféře svědčí věcná výměna informací, 

zaměření komunikace na řešení problémů a hledání možností, podpora pozitivní zpětné 

vazby, nepovyšování se řídících pracovníků, uznání práva na chybu a poučení se z ní, 

otevřenost, spravedlivé hodnocení, kritika cílená na pomoc a nápravu, snaha o empatii a 

pochopení, čestnost, rovnocennost, vzájemná úcta a pocit jistoty. V podporující 

atmosféře si lidé uvědomují vlastní význam, jsou ochotni hovořit a chtějí přispívat 

svými názory. (63) 
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Naopak brzdící atmosféru tvoří faleš, neupřímnost, manipulace, zneužívání 

informací, zdůrazňování chyb a nedostatků, hledání nedostatků, neochota poslouchat a 

přijímat názory jiných, bariéry ve vztahu nadřízený – podřízený, upřednostňování 

norem a pravidel před cíly, a jiné. (63) 

 

Komunikační atmosféra je výrazně ovlivněna komunikačním stylem, kterým se 

rozumí určitý ustálený způsob komunikace, určité komunikační návyky. (63) 

 

Komunikační styly 

 

V rámci komunikačních stylů v organizaci se rozlišují čtyři základní: 

• analytický – jednání je pomalé, kontrolované, tiché, pasivní, 

nepodléhající vášním, osoba hodně myslí, méně hovoří, 

• řídící – aktivní, ambiciózní, nezávislé, vytrvalé, opatrné, neukazující city, 

vyhledávající soutěživost a konflikty, 

• přátelský – velmi citlivý, chápající, utěšující, upřednostňující dobré 

vztahy v organizaci, 

• expresívní – citlivý, se sklony k unáhlenému zevšeobecňování a 

se vzrušením. (62, 63) 

Analytický a přátelský styl je pasivní, kdežto řídící a expresivní aktivní. Styl 

analytický a řídící je více orientován na úlohu, styl přátelský a expresivní více 

na lidi. (62) 

Kompatibilní jsou vzájemně tyto styly: analytický a řídící, analytický a 

přátelský, přátelský a expresivní. Vzájemně odlišné jsou však: analytický a expresivní, 

řídící a expresivní, řídící a přátelský. (62) 

 

Komunikace v manažerské práci 

 

Komunikace je důležitou součástí manažerské práce. (35, s. 159) Manažeři 

tráví v organizaci komunikací víc jak polovinu pracovního času. (64) Komunikují 
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se spolupracovníky při výběru cílů, při hledání nejvhodnějších způsobů jejich naplnění, 

při řešení problémů či konfliktů, při usměrňování lidí, vzájemném vnímání, 

odevzdávání si významů pomocí výměny informací, vzájemném ovlivňování postojů a 

činů. Jde o zajištění fungování organizace. (63) Manažerská komunikace má vliv 

na plánování, organizování, rozhodování, kontrolu i vedení pracovníků a řízení 

výkonu. (35, s. 159 – 185) Manažeři současnosti se snaží za komunikací vidět sladění a 

koordinování veškerých firemních komunikačních aktivit. (48, s. 634) 

Manažer by neměl podceňovat otevřenou komunikaci se svými podřízenými, 

měl by jim poskytovat potřebná sdělení a zabývat se jejich připomínkami a 

názory. (30, s. 5) Dochází-li při komunikaci k problémům, je třeba, aby dobrý manažer 

pátral po příčinách těchto problémů, ne aby odstraňoval jejich následky. (103, s. 18) 

Aby mohl manažer se svými podřízenými komunikovat efektivně, je třeba, aby 

měl důvěru, z jeho informací vyzařovala přesvědčivost a nikdy neříkal nic, čemu by on 

sám nevěřil a co by nemyslel vážně. Též by měl umožnit podřízeným, aby se ptali na to, 

co je zajímá, a těmto otázkám se věnoval. (26, s. 78) 

Také by měl dávat přednost osobní komunikaci před komunikací písemnou, 

kterou by měl volit pouze v případě, že není možné ani osobní setkání, ani 

telefonát. (26, s. 242) 

 

V současné době manažerům mohou v komunikaci pomoci i nové komunikační 

trendy, ale je třeba, aby věděli, co od nich mohou očekávat. Internetová komunikační 

síť umožní získávat cenné informace i vysílat mnohé informace o organizaci 

do světa. (103, s. 19) 

Masivní nástup internetu umožnil na pracovišti i komunikaci elektronickou. 

Její výhodou je rychlost i možnost rozeslat e-mailovou zprávu najednou více adresátům. 

V této komunikaci se však vytrácejí tituly a objevuje se i při vykání oslovování 

křestním jménem. A protože jde o komunikaci písemnou, je třeba kontrolovat text a 

případné gramatické chyby před odesláním odstranit. Na obdržené zprávy je slušné 

reagovat a na dotazy a žádosti odpovídat. (109, s. 105 – 109) 
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Porady 

 

Na pracovištích též probíhají schůze, někdy jim říkáme porady či mítinky. 

Mohou mít charakter informativní, může docházet k výměně názorů, diskutuje se, 

dohaduje, řeší se problémy nebo urovnávají konflikty a též se zde činí důležitá 

rozhodnutí. (85, s. 27) 

U řešitelské porady nemusí dojít k jednomu možnému řešení, může jich být 

nalezeno i více. Z výčtu řešení se pak vybírá na poradě rozhodovací, kdy je vybráno 

řešení vhodné k realizaci způsobem participativním, kdy rozhodují všichni členové 

skupiny, nebo konzultativním, při kterém jsou vyslechnuty názory členů skupiny, a pak 

je odpovědný jedinec zváží a na jejich základě rozhodne. Autoritativní rozhodování 

na poradu nepatří. Aby bylo možné mluvit o poradě i při sdílení informací, měla by 

nastat skupinová diskuse, ne jen monolog jednoho člověka. (76, s. 130 – 135) 

Když je schůze svolána, měla by být významná a připravená. Program jednání 

vytváří dojem, že schůze skutečně někam vede. (9, s. 104) Každému účastníkovi porady 

by měl být předán program předem. (95, s. 70) A porada by měla být svolána pouze 

tehdy, když je třeba předat informace většímu počtu lidí najednou a není vhodné využít 

písemné formy, když jsou třeba od druhých podklady či je třeba tým motivovat či získat 

pro nějakou myšlenku a podobně. (9, s. 104) 

Lepší jsou schůze častější a kratší, maximálně s pěti body jednání, z nichž by 

tři měly být kladné a jen dva záporné a i ty by měly být zakončeny něčím pozitivním. 

Též je vhodné nechat alespoň deset minut na volnou diskusi. (64, s. 32) 

Porada by měla začít včas a ukončena by měla být, jakmile je vyčerpán 

program. Když někdo přijde s nějakou myšlenkou, je třeba, aby se jí zabývala celá 

skupina. Manažer by měl celou poradu moderovat a podporovat diskusi, měl by zůstat 

nestranný a klidný. Při vzniklém problému je třeba se s ním rychle vypořádat, aby 

neohrozil průběh jednání. (95, s. 71, 72) 

Na konci porady by mělo být všem přítomným jasno, čeho bylo dosaženo a jak 

se dle toho bude dál postupovat. Vše by mělo být též písemně zaznamenáno. (85, s. 83) 
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Komunikační zásady při jednáních 

 

Dle psychologů by se při jednáních mělo dodržovat následujících jedenáct 

zásad: 

• podávání informace – přímo a popisně, vyhýbat se ovlivňování a radění, 

• předkládání názoru – vyložit svůj názor tak, aby byl pochopen, 

neomlouvat se za něj, ale ani nezastrašovat, 

• vyjadřování potřeb a očekávání – soustředit se na své chtění a 

předpoklady, vyzvat k odpovědi, ale nesnižovat vlastní hodnotu, 

• sdělování pocitů – ve formě „já“, popisem, ne jejich přímým vyjádřením 

či afektem, 

• předkládání rozhodnutí – jednoznačně, stručně, pevně, s jasným 

stanoviskem, 

• kritizování a chválení – popis situace s příklady a vyjasnění důsledků, 

• vyhledávání a získávání informace – předem se připravit, požadovat data, 

nehodnotit, 

• projevy zájmu – dát najevo naslouchání, bez kritických připomínek a 

komentářů, zvážit sdělovaný obsah, třeba jej i zopakovat, ale 

nereagovat na něj okamžitě, 

• vcítění se do pocitů druhého – pochopit je a uznat, neodmítat ani 

neschvalovat je, možno je i zopakovat, 

• přijímání kritiky – nepodstatnou ignorovat, nereagovat citově, zkoumat 

kritiku dotazy, hlásit se ke svým omylům, 

• přijímání chvály – bez výhrad, potvrdit její příjem. (40, s. 74) 

 

Řízení změn 

 

Pokud má manažer v komunikačním procesu řídit změnu, měl by si především 

uvědomit, že většina lidí vyhledává stabilitu a bezpečí a změny jsou pro ně nepohodlné. 
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Proto se musí nejdříve on sám se změnou vyrovnat, naplánovat její fáze a připravit 

alternativní kroky a plánovat výsledky změny, její důsledky a přínosy, a pak musí 

potřebu změn vysvětlit svým zaměstnancům a ve fázi realizace sledovat, jestli se změny 

uskutečňují. (95, s. 40 – 44) 

Než manažer svým podřízeným oznámí plánovanou změnu, měl by se nejprve 

věnovat úvahám, jak tuto připravovanou změnu nejlépe oznámit a udělat to v pravou 

chvíli, aby to za něj neudělala „šeptanda“, která poškodí jeho důvěryhodnost. (26, s. 79) 

Uskutečnit změnu je určitý vývojový proces, který se téměř ve všech případech 

skládá z osmi fází, které mají změnit chování lidí: 

1. vyvolání pocitu naléhavosti změny, 

2. sestavení vůdčího týmu schopného prosadit a realizovat změny, 

3. formulování správné vize a strategie, 

4. šíření vize změny a získávání jejích stoupenců, 

5. uvolňování prostoru pro jednání a podporování tohoto jednání, 

6. vytváření příležitostí k rychlým úspěchům (krátkodobým 

vítězstvím), 

7. nepolevování, využití výsledků a podpora dalších změn, 

8. upevnění dosažené změny, zakotvení nových přístupů do firemní 

kultury. (49, 50) 

Ve stále proměnlivějším světě se zvyšuje i tempo, v němž je třeba změny 

uskutečňovat, je to předpoklad ekonomického úspěchu organizace. (50) 

 

Realizace změn 

 

Při realizaci změn je nutné počítat s odporem zaměstnanců vůči navrhovaným 

změnám, neboť někteří lidé neradi a neochotně mění své zvyky, způsoby chování či 

pracovní postupy. Projevuje se při tom strach z neznámého a nutnost naučit se něčemu 

novému a získané nové dovednosti dále uplatňovat, neochota převzít zodpovědnost či 

vůbec začít přemýšlet. Také může působit nedostatek informací o připravované změně, 

neznalost přínosu změny nebo obavy ze ztráty postavení či kvalifikace. 
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Odpor při realizaci změn může být aktivní nebo pasivní, individuální nebo 

kolektivní, subjektivní nebo objektivní, otevřený nebo skrytý. (13, s. 135) 

Proto je třeba naplánovat způsoby, jak odpor vůči změnám vyloučit, nebo 

alespoň minimalizovat. K tomu je třeba nejprve zjistit, které změny budou mít podporu 

všech, které skupin a které jednotlivců. Proto musí být každá změna nejprve připravena 

a prodiskutována se všemi, kterých se týká. Do samotného procesu změn je pak vhodné 

zapojit co nejvíce pracovníků. (13, s. 134, 135) 

Při řízení změn je důležité věnovat pozornost odstraňování hlavních bariér, 

kterými jsou především subjektivní příčiny, jako nejistota, rozdílný pohled na věc, 

neschopnost tolerance, nedostatek porozumění a důvěry a podobně. (57, s. 92) 

Celkový proces realizace změn pak ukončuje kontrola. (46, s. 38) Proto zbývá 

ještě zkontrolovat, zda bylo dosaženo plánovaných cílů, nebo kde došlo k odchylkám. 

Pro kontrolu je třeba mít předem stanovená hodnotící kritéria a též termíny provedení. 

Kontrolu by měl provádět ten, kdo řídí. Důležité jsou i průběžné kontroly procesů. 

Vyhodnocení slouží jako zpětná vazba o reálné situaci a z něho se vychází při přijímání 

konkrétních závěrů a návrhů opatření, neboť zjištěné podstatné odchylky je třeba 

napravit. (13, s. 101 – 105) 

Pokud by závěry nebyly domyšleny a realizovány, ztratila by kontrola 

smysl. (103, s. 143) Důležitá je i kontrola kontroly – zpětnovazební kontrolní 

smyčka. (66, s. 44) 

 

1.1.3 Komunikace ve zdravotnictví 

 

Na každém pracovišti je třeba, aby komunikovali mezi sebou nadřízení 

s podřízenými, zaměstnanci mezi sebou, a jde-li o práci s pacienty, i zaměstnanci a 

pacienti mezi sebou a též nadřízení zaměstnanců s pacienty. Neméně důležitá je 

komunikace s praktickými a ošetřujícími lékaři nemocných, rodinnými příslušníky 

nemocných a podobně. 
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Komunikace s pacientem představuje jedno z nejslabších míst celého 

zdravotnictví. Vyplývá to ze stížností, podaných trestních oznámení a žalob, které se 

obvykle týkají komunikace, a nikoli odborných kompetencí zdravotníků, které si troufá 

zpochybnit jen málokterý pacient. „Pacienti, kterým zdravotničtí pracovníci opravdu 

naslouchali, jsou obvykle spokojení pacienti.“ (94, s. 124) 

 

Ve zdravotnictví má dominantní postavení nemoc. „Nemoci jsou běžnou 

součástí života téměř každého z nás.“ (73, s. 16) Nemoc ale nikdy neexistuje 

samostatně a nezávisle, ale vždy jde o celého člověka, pacienta, který má svoji 

osobnost. (108, s. 28) A na to by měl zdravotník při setkání s pacientem vždy 

pamatovat. Pacientovo hodnocení zdravotního stavu je převážně subjektivní. (88, s. 19) 

„O své zdraví musí každý pečovat soustavně po celý život a s případnou nemocí 

se musí naučit žít a bojovat ve svém zájmu.“ (19, s. 9) 

Jelikož jsou ve vztahu zdravotnického pracovníka a pacienta překračovány 

běžné společenské hranice (ptaní se na citlivé záležitosti, dotýkání se těla, až provádění 

i bolestivých úkonů), je komunikace ve zdravotnictví na rozdíl od běžné komunikace 

specifická. (91, s. 7) Zajišťuje efektivní a kvalitní péči o nemocné, je základem 

pracovního úspěchu. Jde nejen o proces předávání informací, ale i o vztahovou dimenzi 

vyjádřenou tím, jakým způsobem jsou informace předávány. (89, s. 292) 

 

Vztah pacienta a zdravotníků může být formální i neformální. Při formálním, 

úředním vztahu neexistuje žádoucí míra vzájemné důvěry a úcty, vztah je chladný a 

odměřený. Při neformálním vztahu existuje mezi pacientem a zdravotníkem dobrá míra 

vzájemné důvěry a oboustranné úcty. (54, s. 64) 

 

Oblasti komunikace ve zdravotnictví 

 

Základ komunikace ve zdravotnictví tvoří sociální komunikace, která by měla 

pacienta zbavovat obav a strachu. (108, s. 28) Nemocný, ať v nemocnici, nebo 

v domácím prostředí, má sociální kontakty omezené, a tak běžný hovor s dalšími lidmi 
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přijímá pozitivně. Zdravotníkům tato komunikace usnadňuje komunikaci 

odbornou. (101, s. 12) 

Druhou oblastí komunikace ve zdravotnictví je komunikace specifická 

(strukturovaná), při které jsou pacientovi sdělována důležitá fakta, je motivován k léčbě 

a tak podobně. Tuto komunikaci je třeba přizpůsobit aktuálnímu stavu nemocného a 

ověřovat, zda pacient sdělenému rozuměl. (101, s. 12) 

Třetím druhem profesionální komunikace zdravotníků je komunikace 

terapeutická, kdy je nemocnému poskytována opora a pomoc, je nasloucháno tomu, co 

pacient cítí, jako radost, klid, ale i smutek, zklamání či strach, toto pacientovo vnímání 

je akceptováno, ale není hodnoceno. Tím je zvyšována účinnost jiných léčebných 

přístupů. (101, s. 13, 30, 31) 

Mezi zdravotnickými pracovníky a pacientem by měla převládat komunikace 

vědomá a záměrná, sloužící především k navázání vztahu a získání důvěry 

nemocného. (95, s. 157) Komunikaci s pacientem ovlivňuje jeho věk i sociální 

prostředí. (108, s. 28) Senioři mohou vyžadovat pro úspěšnou efektivní komunikaci více 

času. Pokud je komunikace přizpůsobena schopnostem a dovednostem naslouchajícího, 

je omezeno nesprávné pochopení. (78) 

 

Ve zdravotnictví jde o výměnu informací, které se týkají zdraví a péče 

o nemocného. Informace mohou být mluvené i psané. Při jejich předávání zdravotnický 

pracovník s pacientem buduje a rozvíjí vzájemný vztah, který by měl být založený 

na úctě a respektu, lidsky rovnocenný, i když po profesní stránce je nevyvážený. 

Zdravotnický pracovník je určitou autoritou a tak rozhoduje o formě a obsahu 

komunikace s pacientem, usměrňuje ji a částečně i řídí. Z 80% má zdravotnický 

pracovník tuto komunikaci ve svých rukou. (91, s. 7, 9, 10) 

Pokud je obsah sdělení pro pacienta srozumitelný a pochopí ho tak, jak to 

zdravotník měl v úmyslu, a též podle toho jedná, lze takovou komunikaci nazvat jako 

úspěšnou. (27, s. 14) 
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Komunikace může v pacientovi vyvolat pocit jistoty, uklidnění a bezpečí, ale 

také může podnítit úzkost, strach, nedůvěru či zklamání a může i odradit od další 

spolupráce. (55, s. 1) 

Komunikace mezi zdravotníkem a pacientem by mělo být tolik, kolik je 

potřeba. Někdy několik minut, jindy více. Potřeba je různá, protože i každá situace je 

jiná. Dostatečnou délku komunikace s pacientem není možné stanovit. Nejčastější 

výmluvou zdravotníků je nedostatek času na komunikaci s pacientem. Zdravotníci by si 

na komunikaci s pacientem měli najít čas vždy. (94, s. 122) 

„Bez dobré komunikace není možná dobrá péče.“ (91, s. 7) Komunikativní 

dovednosti patří nezbytně k výkonu zdravotnického povolání. (32, s. 5) 

A jak uvádí literatura: „Rozhovor je podstatnou součástí léčebného 

procesu …“ (56, s. 2), neboť sdělená radost je dvojnásobnou radostí a při zármutku 

sdělená bolest je jen poloviční bolestí. (42, s. 72) 

 

Průběh komunikace mezi zdravotníkem a pacientem 

 

Mezi zdravotníkem a pacientem může komunikace probíhat následujícími 

způsoby: 

• přiměřeným – oba jsou připraveni komunikovat a chtějí komunikovat a 

nejsou při tom problémy znemožňující komunikaci, jako třeba 

bezvědomí, 

• problematickým – komunikace není znemožněna, ale komplikována 

překážkami (pacient s vadou sluchu, zraku, v šoku, agresi, 

rezignaci …), které mohou být zmírněny, odstraněny, nebo 

kompenzovány, 

• patologickým – to se stává nejčastěji při komunikaci s psychiatrickým 

pacientem. (91, s. 1, 2, 6) 
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Komunikační kompetence 

 

Mezinárodní rada sester (ICN) vypracovala kompetence pro všeobecné sestry. 

Dle této organizace je definice kompetence následující: „Úroveň výkonu demonstrující 

efektivní aplikaci znalostí, dovedností a úsudků.“ (1, s. 19) 

 

Tyto kompetence byly seskupeny do tří skupin: 

• „profesionální, etická a zákonná praxe, 

• poskytování a management péče, 

• profesionální rozvoj.“ (1, s. 30) 

 

Do druhé skupiny kompetencí patří i kompetence Terapeutická komunikace a 

mezilidské vztahy. Součástí této kompetence jsou následující body: 

• „Pomocí vhodných komunikačních a interpersonálních dovedností 

iniciuje, rozvíjí a ukončuje terapeutické vztahy s pacienty/klienty nebo 

jejich pečovateli. 

• Důsledně sděluje relevantní, přesné a úplné informace o zdravotním 

stavu pacienta/klienta – verbální, písemnou a elektronickou formou. 

• Stará se o to, aby byly informace pacientům/klientům nebo jejich 

pečovatelům sdělovány vhodným a srozumitelným způsobem. 

• Odpovídajícím způsobem reaguje na otázky, žádosti a problémy 

pacientů/klientů nebo jejich pečovatelů. 

• Komunikuje způsobem, který zplnomocňuje pacienta/klienta nebo jeho 

pečovatele. 

• Efektivně a vhodným způsobem využívá informačních technologií, které 

má k dispozici.“ (1, s. 35, 36) 

 

 

 

 



33 

Rozhovory ve zdravotnictví 

 

Rozhovory ve zdravotnictví jsou podle účelu a cíle rozděleny na rozhovory: 

• informace získávající – například rozhovor první či anamnestický, 

• informace dodávající – například rozhovor objasňující a vysvětlující, 

informační, závěrečný, 

• navozující změnu psychického stavu a chování – například rozhovor 

podpůrný a uklidňující. (109, s. 87) 

Vše důležité, zjištěné v rozhovoru s pacientem, by mělo být zaznamenáno 

v ošetřovatelské dokumentaci. (109, s. 86) 

 

Komunikace je obrazem organizační kultury organizace, která se odráží 

v jednání a chování všech jejích zaměstnanců, což vnímají nejen zaměstnanci, ale i 

pacienti a jejich rodinní příslušníci. Jde mezi nimi o  vytváření vztahů a předávání a 

získávání informací, což je obousměrný proces. (107) 

V posledních letech se vztah zdravotnického pracovníka a pacienta stává 

vztahem partnerským, k čemuž napomáhá umění komunikace. Pacient očekává 

porozumění a naději. „Schopnost dobře komunikovat patří k nejdůležitějším 

schopnostem zdravotníka.“ (37) 

Komunikace je vedle praktických vědeckých disciplín klíčovým faktorem 

ke zvládání nemoci. (4) 

Kvalitní ošetřovatelská péče je bez komunikace nemyslitelná, neboť rozhovor 

je pro pacienta stejně důležitý, jako ošetřovatelská péče. Komunikací 

mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem se vytváří vzájemný vztah důvěry a 

předcházení problémům spojeným s ošetřovatelskou péčí. „Základem každé verbální 

komunikace je schopnost navázat a udržet s pacientem slovní kontakt.“ (37) 

Je důležité nejen naslouchat pacientovým slovům, ale i vnímat jej srdcem, což 

vede k lepšímu porozumění, efektivnější pomoci a též k uspokojení pacientových 

potřeb. 
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Pacient hodnotí to, jak se k němu zdravotníci chovají, zda ho respektují a může 

jim důvěřovat. Spokojenost pacientů je z velké části založena na tom, jak s nimi 

zdravotníci hovoří.(4) 

 

Pacienti mají dnes přístup k informacím nejen díky informačním brožurám, ale 

také díky internetu. Mnohdy se pacient v těchto informacích ztrácí a může na sebe i 

vztahovat ty nejhorší prognózy. Proto je významný osobní kontakt zdravotnického 

personálu s nemocným, aby se předcházelo nedorozuměním, případně možné depresi. 

Slovy se nejen předávají informace mezi zdravotníky a pacientem, jejich 

pomocí se též vysvětluje, přesvědčuje, povzbuzuje i získává, ale slova vyjadřují i 

emoce. Jejich prostřednictvím lze potěšit i ranit. (108, s. 28) 

 

Komunikační doporučení pro pacienty 

 

Pacient by se měl při komunikaci se zdravotníky řídit následujícími 

doporučeními: 

• být upřímný, 

• poskytovat zdravotníkům všechny potřebné informace, například co, kde 

a jak bolí, 

• chtít vysvětlení, proč dělat to nebo ono, 

• ptát se na vše, co považuje za nejasné a nesrozumitelné, 

• sdělovat všechny pochybnosti, 

• zvážit, zda si nedělá nepřiměřené nároky na čas zdravotníků. (101, s. 13) 

 

Specifika mluvy zdravotníků 

 

Zdravotničtí pracovníci často užívají specifické pojmy – žargon, který většinou 

ukazuje na deformaci povoláním, profesionální přezíravost či vyhoření 

lidskosti. (78, s. 6) 
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Profesionální žargon se dělí na: 

• „běžný profesionální žargon vyplývající z odborné medicínské 

terminologie; 

• specifický žargon užívaný nelékařskými profesionálními 

pečovateli“ (78, s. 7), například, gramofon – pojízdná toaleta, ležák – 

ležící pacient, což je označení hanlivé a má to vliv na prožívání 

nemocných. 

Porozumění takovým specifickým pojmům je pro pacienty velmi obtížné a 

vnímají to negativně. Leckdy ani nepřiznají, že pojmu nerozumí. (78, s. 6) 

 

Podmínky komunikace mezi zdravotníky a pacientem 

 

Aby vůbec komunikace mezi zdravotníky a pacientem nastala, je třeba, aby 

obě strany vůbec chtěly komunikovat, což většinou pacienti chtějí, ale někteří 

zdravotníci ne. Za nechutí komunikace ze strany zdravotníků může stát například 

nedostatečný rozvoj komunikačních dovedností, ale také nezájem o profesi 

či profesionální deformace. (108, s. 28) 

Dále je potřeba, aby zdravotník i pacient komunikovat uměli. Pacient většinou 

komunikuje tak, jak je zvyklý, kdežto u zdravotníka je potřeba, aby stále své vědomosti 

a dovednosti rozšiřoval o nové poznatky a aplikoval je v praxi. Též je třeba, aby 

zdravotník znal specifické způsoby komunikace, například s pacientem pod vlivem 

návykových látek. (108, s. 28) 

A třetím požadavkem ke komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem je, aby 

pro komunikaci byla vytvořena možnost, která je omezena u specifických skupin 

pacientů, jako jsou například pacienti s poruchou řeči, zraku, sluchu, či pacienti 

s demencí. (108, s. 28)  

 

Aby byl rozhovor pro pacienta pomocí, je potřeba znát, co dělat a čeho se 

naopak vyvarovat. (54, s. 13) Zásada lékařské péče „primum non nocere“ – v první řadě 

pacientovi neškodit – platí i pro rozhovory. (54, s. 27) 
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Je důležité myslet na to, že člověk se nemocí změní, projevuje negativní 

emoce, které doprovázejí jeho bolest, obavy či strach. (54, s. 22) 

Pro rozhovor je vhodný partner, který reaguje a odpovídá na to, co mu druhým 

bylo sděleno, umí naslouchat, má porozumění, respekt, důvěřuje a také je 

důvěryhodný. V rozhovoru s nemocným je velice důležité nejen to, co se řekne, ale i 

sdělované emoce a city, které jsou vyvolány, ale i ty zakrývané či 

předstírané. (54, s. 14, 16) 

 

Verbální komunikaci s pacientem může komplikovat mnoho nešvarů, jako 

například povyšování se nad pacienta, moralizování, přikazování, souzení, podceňování 

pacienta, srovnávání s jinými, ironie, nevhodný humor, etiketizace, stereotypizace, či 

vyrušování soukromými telefonáty. (91, s. 36) 

V pacientovi nelze jen vidět případ či diagnózu, ale komunikovat s ním jako 

s člověkem, vnímat, co pacient sděluje, a ne ho opatřovat „nálepkou“, navázat nejen 

profesionální vztah, ale i vztah lidský. Rozhovory s pacienty jsou obtížné proto, že 

zdravotník rozhovor vede a má ho mít pod kontrolou, mimo bezprostředního reagování 

na pacienta. (103, s. 261, 263) 

V komunikaci s pacientem je třeba aktivní naslouchání (pokyvování hlavou, 

chápající slůvka jako „aha“, „ano“…), nepřerušování pacienta v hovoru, neskákání mu 

do řeči, pokládání otevřených otázek, emocionální opora, ale i ticho jako součást 

konverzace, neboť mlčení může být jednou z nejdůležitějších součástí naslouchání, 

umožňuje formulování smysluplné odpovědi i podtrhuje důležitost 

tématu. (91, s. 53, 54, 57) 

Zdravotník by měl mít zvládnutou běžnou komunikaci s pacientem, jako 

srozumitelné poskytování spolehlivých informací vstřícně a s taktem, neměl by 

zapomínat na pozdrav, poděkování či prosbu, čímž navozuje přátelskou atmosféru 

pro další komunikaci a dodává tím neznámému vztahu náznak důvěrnosti a též 

společenský rámec. (32, s. 29) 

Nikdy by zdravotník neměl s pacientem mluvit o svých problémech a 

zdravotních obtížích. (108, s. 28) 
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Dříve se kladl důraz na ošetřovatelskou techniku (umění píchnout injekci, 

provést správný obvaz…), dnes však je kromě těchto dovedností požadován 

psychosociální přístup, tedy pacient má právo být vyslechnut, informován o své nemoci, 

ale je třeba i brát vážně jeho názor či odmítnutí. (25, s. 13) 

Rozhovor s nemocným se v průběhu času mění, má určitou dynamiku. Střídavě 

jde o získávání informací od pacienta, poskytování informací pacientovi, dodávání 

naděje, posilování i povzbuzování, ale i uvolňování napětí. (54, s. 28) 

Pro pacienta je důležité, že mu někdo naslouchá, hovoří s ním, probírá s ním 

jeho problémy, že má možnost se někomu vypovídat. (54, s. 64) Rozhovorem pacient 

udržuje kontakt s druhými lidmi a dozvídá se i to, co se děje jinde. (54, s. 64) 

Literatura radí, ptát se pacienta: „Jak se cítíte? Jak se Vám vede? Jak to vypadá 

s vaší nemocí?“ (54, s. 24) 

 

Typy pacientů ve vztahu ke komunikaci 

 

Ve vztahu ke komunikaci lze rozlišit tyto typy pacientů: 

a) agresivní 

Tato reakce pacienta je vnímána nejhůře, pacient se cítí ohrožen a 

nespolupracuje. (37) 

Agresivní komunikací jsou narušována práva a osobní hranice druhého, není 

respektována sebeúcta a svéprávnost, většinou dojde ke zraňování a ponižování. Může 

k tomu dojít jak ze strany pacienta ke zdravotníkovi, tak i opačně. Projevuje se to 

jednak křikem, nadáváním, násilným tělesným omezováním, ale i pasivní agresí, což je 

komunikace úniková – člověk přestane mluvit, přestane odpovídat, někdy i na pozdrav. 

Dochází k tomu tehdy, když člověk nedokáže zaútočit přímo, a tak útočí tím, že neudělá 

něco, co by udělat měl. Oboustranně dochází k napětí. V případě pasivní agrese pomůže 

danou situaci, i co si myslíme a cítíme, nahlas popsat, případně obrátit v humor, který 

pomůže pasivní agresi rychle neutralizovat. (40, s. 12) 

Důležité je, nereagovat impulzivní odpovědí. (37) 
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b) úzkostný 

Tento typ komunikace ze strany pacienta vypovídá o vyžadování uklidnění, 

podpory, ochrany, jistoty a bezpečí, což je profesionální povinností zdravotnického 

pracovníka. (37) 

c) úzkostně pedanterský 

Jde o kombinaci předchozích dvou typů, kdy pacient chce být uklidňován a 

vyžaduje vlídné jednání, ale zároveň chce situaci stále kontrolovat. S tímto typem 

pacientů je při komunikaci nutná velká trpělivost. (37) 

d) depresivní 

Deprese, jedna z duševních poruch, zpomaluje psychomotorický výkon, 

nedovolí se z něčeho těšit a radovat. U takovéhoto pacienta má komunikace 

se zdravotnickým pracovníkem velký význam. (37) 

e) narcistický 

Tento pacient obdivuje sám sebe a také vyžaduje obdiv od okolí, které 

považuje za své zrcadlo. Proto je důležité, aby s ním zdravotnický pracovník probral 

možnosti a postupy další spolupráce a tím navázal vzájemnou spolupráci. (37) 

f) kverulant 

Tato paranoidní porucha vyžaduje ze strany zdravotnických pracovníků 

korektní jednání. (37) 

 

Při jednání a vytváření vztahů s obtížnými pacienty je důležitá neagresivní 

komunikace, při které není používána kritika, ale co nejkonkrétnější objektivní 

konstatování, dále nepoužívání soudů o druhých, ale soustředění se na momentální 

pocity, které nemůže nikdo vyvracet ani zpochybnit. (84, s. 127) 

Zdravotník by si měl uvědomit, že pacienti se zvláštními potřebami potřebují 

víc času, empatie i laskavosti, měl by se naučit jim trpělivě naslouchat a respektovat 

je. (89, s. 389) 
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Další specifika zdravotnické komunikace 

 

Komunikace s pacientem by měla být specifická i podle druhu jeho 

onemocnění. Je třeba jinak jednat s člověkem s interním onemocněním, chirurgickým, 

nebo se závažným onemocněním, nevyléčitelně nemocným či 

umírajícím. (109, s. 81, 82) 

Při rozhovoru s rodinou pacienta zdravotník pomocí komunikace navazuje 

kontakt a získává rodinu ke spolupráci. Dále předává informace o péči o nemocného, 

kam patří i předání kontaktu na sebe. (40, s. 1 – 3) 

V průběhu komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem, 

případně s příbuznými, mohou nastat tyto problémy: 

• vzájemné nenaslouchání, 

• nedostatečná tolerance k odlišným názorům, 

• chybějící ohleduplnost a slušné jednání, 

• vyjádření a prosazování svého mínění, 

• problémy s argumentací, 

• příliš velký odstup mezi sociálními skupinami. (107) 

 

Komunikace pacienta s lékařem 

 

Při komunikaci mezi lékařem a pacientem je často patrná vztahová nerovnost, 

kdy lékař pacientovi radí, přikazuje, zakazuje …, zajímá se více o nemoc, než o člověka 

s nemocí. Dle literatury je tento vztah nazýván paternalistický. Naproti tomu vztah 

partnerský se projevuje nedirektivní komunikací, nasloucháním, vysvětlováním, 

vzájemnou úctou a spoluprácí, zájmem o pacienta, kdy nemocný své nemoci rozumí a 

lépe spolupracuje, čímž následně bývá lepší i výsledek léčebného procesu. Vzájemná 

komunikace mezi lékařem a pacientem ovlivňuje vzájemnou spolupráci, v odborné 

literatuře označovanou jako „compliance“. (41, s. 107 – 110) 

O komunikaci mezi lékaři a pacienty byla psychoterapeutkou Marian Stuart a 

psychiatrem Josephem Liebermanem uskutečněna studie, poukazující na rozdíly 
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mezi lékaři s darem komunikace a lékaři bez tohoto daru. Na základě natočených 

krátkých konzultací lékařů výzkumníci vytvořili komunikační postup umožňující 

zlepšení schopnosti naslouchání, čímž dojde k získání sebedůvěry pro navazování 

vztahů a prohloubení vzájemného vztahu. (84, s. 131 – 134) 

 

Zásady dobré komunikace zdravotníků 

 

Mezi zásady dobré komunikace zdravotníků patří: 

• dodržovat etické zásady a požadavky na ochranu informací, 

• jednat ohleduplně, taktně, empaticky a při tom všem zároveň 

asertivně, 

• komunikaci přizpůsobit věku, osobnosti a zdravotnímu stavu 

pacienta, respektovat náboženské a národnostní odlišnosti, 

• vyjadřovat se terminologicky správně a formou pro pacienta 

srozumitelnou, 

• pomáhat pacientům překonávat problémy, které jsou spojené s jejich 

nemocí, 

• věnovat se sebepoznání, sebehodnocení, seberegulaci a zvládání 

náročných situací. (107) 

 

Komunikace zdravotníků s pacienty může zlepšovat i zhoršovat psychický a 

zdravotní stav pacienta, má vliv na řadu potíží a na průběh řady onemocnění. 

Zdravotník na pacienta působí jako léčebný nástroj. (103, s. 259 – 260) 

 

Specifické způsoby zdravotnické komunikace 

 

Specifickým způsobem komunikace ve zdravotnictví je komunikace 

po telefonu, kterou mohou uskutečňovat kolegové mezi sebou, ale se zdravotníky 

mohou telefonovat i pacienti, či jejich příbuzní, aby se na něco zeptali nebo využili 

telefonický kontakt na místo osobního setkání, neboť telefonický kontakt pro ně může 
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být vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či imobilitě pohodlnější, rychlejší, snadno 

dostupný a bezbariérový. Může též poskytovat uvolnění a bezpečí a nevyžaduje úpravu 

zevnějšku, kterou před osobním kontaktem obvykle pacient provede. A jelikož 

při tomto způsobu komunikace nelze zaručit, že hovor omylem neslyší i někdo další, je 

třeba velké opatrnosti. Také se může někdy stát, že na konci telefonátu není jasné, proč 

vlastně pacient volal. (91, s. 1 – 7) 

Při služebním hovoru by se zdravotník neměl hlásit: „Prosím. Slyším. Příjem. 

Ano.“ a podobně, nýbrž by měl nejdříve uvést název zdravotnického zařízení, funkci, 

potom své jméno a pak připojit pozdrav. Tím volající získá dojem, že zdravotník je 

profesionál. Dále je potřeba přesvědčit volajícího o naslouchání a to slovy jako: „jistě, 

hmm, aha, ano“ a též mu neskákat do řeči a mluvit jasně a zřetelně. Důležité je vyřešit 

to, proč volající telefonoval, neboť volá s určitým cílem. Na závěr hovoru se pak ještě 

zeptat, jestli je možné pro volajícího ještě něco udělat, poděkovat za hovor a rozloučit 

se. (91, s. 8 – 10) 

Zprávě po telefonu je třeba věnovat dostatek pozornosti, soustředit se a nedělat 

víc věcí najednou. (11, s. 7) 

Telefonická komunikace zdravotníků slouží například pro předání aktuálních 

informací o pacientovi, dotázání se na něco ohledně pacienta, k předání instrukcí a 

podobně. I zde je třeba zachovat diskrétnost a myslet na to, že hovor může slyšet i 

někdo jiný. (91, s. 1, 2) 

Telefonický kontakt má výhodu, že je okamžitý, snadno dostupný, 

bezbariérový (umožní překonat interpersonální bariéru), ale může u něj dojít 

k nečekanému přerušení kontaktu nebo nedosažení cíle (například nepochopení, co 

volající chtěl, či potřebný vzkaz zapomene volaný vyřídit). (91, s. 5, 7) 

 

Zdravotnictví si už též nelze představit bez informační techniky. (12, s. 122) 

Využívání elektronické komunikace umožňuje rychlost při zprostředkování 

kontaktu a informační dostupnost. Má však vliv na kvalitu řeči a myšlení – ochuzuje a 

zužuje slovní zásobu, odklání od jazykové krásy, podporuje úsečnost a využívání 
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anglikanismů, celkově ovlivňuje komunikační návyky, působí chladněji a neosobněji, 

komunikace získává jiný rytmus. (103, s. 271 – 272, 282)) 

 

Písemná komunikace ve zdravotnictví 

 

Co se týče písemné komunikace ve zdravotnictví, základní součástí péče 

o pacienta je vedení záznamů ve zdravotnické dokumentaci. Podrobný způsob 

provádění musí být stanovený vnitřním předpisem, který doporučuje jednotný 

postup. (68, s. 1) 

Zdravotnická dokumentace je veškerá dokumentace, která obsahuje osobní 

data pacienta současně s informacemi o jeho zdravotním stavu. Jde o „systematicky 

vedený soubor údajů, informací a obrazových materiálů vztahujících se ke konkrétní 

osobě (pacientovi), jejímu zdravotnímu stavu a postupu zdravotnického 

zařízení/zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče“. (70, s. 1) 

Každý formulář musí obsahovat příjmení a jméno pacienta, identifikační číslo 

(rodné nebo náhradní), identifikaci zdravotnického zařízení a oddělení, název formuláře 

a pořadové číslo formuláře (číslo listu). Zápis lze provést nesmazatelným psacím 

prostředkem (ne inkoustovým perem nebo obyčejnou tužkou) modré barvy, červeně 

pouze zápis aplikace opiátů nebo komplikace a mimořádné události (úraz, pád …), 

zvýrazňovač lze použít po dohodě pro označení zvláštních ošetřovatelských opatření a 

to tak, aby použití bylo všem srozumitelné. Ke každému zápisu musí být připojen 

datum, čas a podpis osoby, která zápis vyhotovila. Záznam musí být stručný, jasný, 

kompletní a objektivní, bez subjektivních komentářů, musí obsahovat i reakce pacienta 

na poskytovanou péči a jeho pokroky. Při používání zkratek v zápisu musí na oddělení 

existovat jejich seznam, všem dostupný a pravidelně aktualizovaný. V případě potřeby 

opravy chybného záznamu nesmí dojít k přepisování, přelepování či překrývání bílou 

krycí barvou, pouze k jednoduchému škrtnutí záznamu doplněného datem a podpisem 

provádějícího. (69, s. 11, 70, s. 5 – 7) 

Správně vedená dokumentace vypovídá o kvalitě praxe, ale ne o kvalitě péče. 

Její vedení je obohacením systému péče o pacienta. (66, s. 2) 
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Před archivací zdravotnické dokumentace pověřená osoba zkontroluje logické 

řazení všech listů a jejich řádné očíslování. (69, s. 19) 

Kontrola kvality vedení zdravotnické dokumentace je prováděna auditem, 

který je založen na vypracovaných standardních postupech vedení dokumentace 

obsahujících měřitelná kritéria. (66, s. 1) 

Co se týče ústní komunikace s pacientem, není zvykem, aby se tyto údaje 

do písemné dokumentace zaznamenávaly, neboť vlídný hovor s pacientem je považován 

za samozřejmý profesionální přístup. (69, s. 7) 

Správná komunikace mezi zdravotníkem a pacientem je nezbytná. (109, s. 81) 

 

Světové organizace zabývající se komunikací ve zdravotnictví 

 

Více než třicet let se komunikaci ve zdravotnictví věnuje Americká akademie 

o komunikaci ve zdravotnictví (AACH = American Academy on Communication 

in Healthcare). (3) Jejím posláním je zlepšovat zdravotní péči prostřednictvím 

vzdělávání, výzkumu a praxe, která se zaměřuje na komunikaci a vztahy s pacienty, 

jejich rodinami a zdravotnickými týmy. (2) 

V září 2001 výzkumní pracovníci, zdravotničtí pedagogové a odborníci z osmi 

evropských zemí založili Evropskou asociaci pro komunikaci ve zdravotnictví 

(EACH = European Association for Communication in Healthcare) s cílem podporovat 

zvýšení kvality komunikace ve zdravotnictví v Evropě prostřednictvím výzkumu a 

vzdělávání. Sdružení organizuje mezinárodní konference a semináře. (24) 

Každoroční Mezinárodní konference o komunikaci ve zdravotnictví se v roce 

2011 konala ve dnech 16. – 19. října v Chicagu (Illinois, USA). (61, s. 3) V roce 2012 

bude 4. – 7. září tuto konferenci hostit University of St Andrews (Skotsko, Velká 

Británie). (39) 

Při Evropské asociaci pro komunikaci ve zdravotnictví v roce 2009 vznikla 

skupina tEACH s cílem poskytovat podporu a příležitosti ke sdílení edukačních 

materiálů, zkušeností a nápadů mezi učiteli komunikace ve zdravotnictví. Pod záštitou 

této skupiny se v Praze 9. a 10. září 2011 konalo Pracovní setkání evropských učitelů 
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zdravotnické komunikace, na základě pozvání a organizace dvou českých lektorek 

zdravotnické komunikace, které jsou součástí této skupiny. V roce 2012 je plánováno 

další setkání v květnu v Holandsku a v září ve Skotsku. Skupině jde o zvyšování 

povědomí o významu fungující komunikace s pacienty ve zdravotnictví. Výchozím 

motivem skupiny je „snaha posílit kvalitu komunikace zdravotníků – není totiž možné 

poskytovat kvalitní péči bez kvalitní komunikace“. (61) 

 

A neexistuje žádná univerzální teorie pro komunikaci zdravotnického 

pracovníka s pacientem. Je jen jedna jediná jednoduchá rada: „nedělejte druhým to, co 

nechcete, aby dělali druzí vám“. (91, s. 55) 

Každé chování závisí na postojích, hodnotách a morálce, které člověk vyznává. 

Vždy je možnost volby rozhodnout se a reagovat tak, jak je to v dané chvíli 

správné. (32) 

Právní předpis nejvyšší právní síly – Listina základních práv a svobod, v hlavě 

první, článku 1 stanovuje, že: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné.“ (99) To znamená, že zdravotničtí pracovníci i pacienti jsou svobodní 

ve svém rozhodování, za které ale nesou i odpovědnost. Mají stejná práva a v jejich 

vzájemném vztahu je tím zaručena rovnost a povinnost vzájemně respektovat lidskou 

důstojnost. 

Komunikace ve zdravotnictví má významný podíl na celkové úrovni péče, 

umožňuje výměnu informací i sociální interakci. Bez účinné komunikace je další 

zvyšování úrovně zdravotní péče obtížné. (30, s. 4, 5) 

 

1.2 Domácí péče 

 

Zdravotnická péče je poskytována pod vlivem politické, ekonomické, sociální 

a kulturní reality, která poskytování ošetřovatelské péče ovlivňuje. Nejvýznamnější 

na tomto vlivu je „ … přesun důrazu ze zajišťování péče nemocným v nemocničních 
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zařízeních pro akutní péči na podporu zdraví a péči o zdraví v komunitě a 

ve zdravotnických zařízeních poskytujících primární péči.“ Pacientům může být 

na minimum zkrácen pobyt v nemocnici a mohou být svěřeni do domácí péče nebo 

do péče komunity. (1, s. 14) 

 

Zdravotní péče je v České republice poskytována formou ambulantní nebo 

ústavní. Do ambulantní péče se řadí: 

• primární zdravotní péče (například praktický lékař, stomatolog…) 

• specializovaná ambulantní zdravotní péče (například chirurgie, 

ortopedie…) 

• zvláštní ambulantní péče, kam patří domácí péče, ale i péče 

ve stacionářích a další. (44, s. 69) 

Zdravotní péče by měla uspokojovat aktuální potřeby pacientů související 

s onemocněním. (97, s. 13) 

 

Jak uvádí Národní centrum domácí péče České republiky: „Domácí péčí je 

zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího 

praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, nebo 

ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče 

je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj 

soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného 

umírání a smrti.“ (64) 

Domácí péči začínají lidé vyhledávat v době, kdy ji potřebují oni sami či někdo 

z jejich blízkých. (15, s. 1) 

O poskytování domácí péče je s pacientem uzavřena písemná smlouva a 

zařízení vede kartotéku pacientů. 

Nejvyšší možný běžně dostupný rozsah péče je ošetřovací návštěva IV. typu 

(60 minut) třikrát denně. Při zdůvodnění zdravotního stavu pacienta je možné domluvit 

jako výjimku vyšší rozsah péče s revizním lékařem dané zdravotní pojišťovny. (16, s. 3) 



46 

Pro některé osamělé pacienty je domácí péče jediným spojením s okolním 

světem. (83, s. 156) 

Domácí péče vyžaduje kreativitu a přizpůsobivost. (16, s. 1) 

A jak uvádí literatura, kvalitní domácí péče „je pacienty vnímána jako něco, co 

mi zajistil můj pan doktor“.“ (83, s. 156) 

 

Historie domácí péče 

 

S péčí o člověka se setkáváme již v předkřesťanských kulturách. Počátek 

ošetřovatelské péče je spojován s šířením křesťanství v raném středověku. (55, s. 13) 

Ve 12. století se o potřebné v rodinách na území České republiky staraly 

řeholní řády. (34, s. 363) 

V roce 1874 zakládá v Praze spisovatelka Eliška Krásnohorská (1847 – 1926) 

spolu se Spolkem lékařů první českou ošetřovatelskou školu, která za sedm let svého 

působení vychovala 234 absolventek. V roce 1916 byla pak u nás otevřena Státní 

ošetřovatelská škola. (34, s. 364) 

6. února 1919 byl založen Československý červený kříž a do funkce jeho 

předsedkyně byla jmenována dcera prezidenta republiky 

PhDr. Alice Masaryková. (106) Pod jejím vedením se Československý červený kříž ujal 

přípravy sester pro terénní práci. Po druhé světové válce a v padesátých letech byly 

sestry z terénu zbaveny samostatné profesionální funkce. (34, s. 364) 

Po roce 1990 začala být v České republice opět domácí ošetřovatelská péče 

rozvíjena. (100) 

V březnu 1990 zahájilo provoz první charitní středisko domácí péče a Česká 

katolická charita v následujících letech pak organizovala Vzdělávací program 

pro charitní sanitářky – sanitáře a doškolovací vzdělávací programy pro charitní 

ošetřovatelky. (34, s. 364, 365) 

Již koncem roku 1995 poskytovalo na území České republiky domácí péči 

téměř 400 pracovišť (87, s. 147), ke konci roku 2010  pak 464 pracovišť, z toho tři 
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čtvrtiny s nepřetržitým provozem. Jejich služby využilo v tomto roce 143 tisíc 

pacientů. (100) 

 

Organizace poskytující domácí péči 

 

Ze statistiky vyplývá, že významným poskytovatelem domácí zdravotní péče 

na území České republiky je Charita ČR, která tuto péči poskytuje v úzké spolupráci 

s charitní pečovatelskou službou a s duchovní službou. (34, s. 369, 372) 

Některá území naší republiky jsou nabídkou domácí péče pokryta velmi dobře, 

jiná však mají domácí péči téměř nedostupnou. (16, s. 13) 

Například v okrese Plzeň – město v únoru 2012 působilo 5 agentur domácí 

péče, a to: 

• Městská charita Plzeň, 

• Soukromá Ošetřovatelská Služba – SOS, s.r.o., 

• Bc. Zuzana Králová – zdravotnická domácí péče, pečovatelské a 

úklidové služby, 

• Jaromíra Königsmarková – poskytování domácí ošetřovatelské péče, 

• Mgr. Bohumila Hajšmanová – poskytování služeb v oblasti ošetřování 

nemocných v domácím prostředí. (21) 

V současné době se z pasivního pacienta stále více stává pacient aktivní, který 

si aktivně může vybrat z konkurenčních zařízení svého poskytovatele péče. 

 

Výhody domácí péče 

 

Domácí zdravotní péče snižuje náklady na hospitalizaci a domácí prostředí 

příznivě působí na rekonvalescenci, minimalizuje se pobyt ve zdravotnických 

zařízeních a tím se i omezuje možnost nákazy nemocničními infekcemi. I nemocnice se 

snaží zkracovat dobu hospitalizace a návazná péče v domovech pro seniory či jiných 

podobných zařízeních má dlouhou čekací dobu pro umístění. Sociálních lůžek 

v nemocnicích, sloužících pro toto překlenovací období, je též nedostatek. 
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Stále více je v současné době jasnější, že „péče na lůžku nemá a nemůže být 

převažující strategií. Je nejen drahá, ale především „nepohodlná“ …“ (30, s. 233) 

V budoucnu bude stále větší tlak na brzké propouštění pacientů z nemocniční 

péče, čímž se dá předpokládat narůstající počet pacientů péče domácí. V domácím 

prostředí pacient neztrácí kontakt s nejbližším okolím a též může vykonávat některé své 

role i v době nemoci. 

 

Domácí péče a rodina 

 

Domácí péče rodině pomáhá s péčí o nemocného, ale hlavní péče je na rodině, 

která má za své členy odpovědnost. Rodina nemocného podporuje nejen fyzicky, ale i 

psychicky, a je pro něj zdrojem naděje a smyslu boje s nemocí. 

Psychická a sociální podpora nemocného ze strany rodiny významně 

napomáhá léčbě. (25, s. 13) 

Rozhoduje-li se rodina, jestli poskytovat nemocnému domácí zdravotní péči, je 

třeba mít veškeré informace o jeho zdravotním stavu a předpokládaném vývoji 

onemocnění, které bude mít vliv na péči o něj. 

Zdravotníci neznají rodinné vztahy, které pro ně mohou být nepřehledné, proto 

jim nepřísluší hodnotit funkčnost nebo nefunkčnost dané rodiny. (32, s. 41) 

Pečujícími osobami v domácím prostředí jsou především partneři nebo dospělé 

děti, které musí současně s péčí o nemocného zajistit i chod vlastní rodiny. Aby mohl 

pečující nemocnému pomáhat, musí pečovat především sám o sebe a obnovovat své 

síly. 

 

Komunikace v domácí péči 

 

Zdravotničtí pracovníci v domácí péči zajišťují rychlý přenos aktuálních 

informací od pacienta k praktickému lékaři a opačně. Praktický lékař se tak dozvídá 

o aktuálním zdravotním stavu svého pacienta. (83, s. 155, 156) 
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Domácí péčí se do domácností nenesou jen odborné výkony, ale i mnohem víc: 

pomoc, ztišení bolesti, naděje, láska a lidskost. (14, s. 18) 

Komunikaci s pacientem je třeba přizpůsobit nejen jeho osobě, ale i prostředí, 

ve kterém žije. Pacient mnohdy více hodnotí, co a jak zdravotník říká, než odborný 

postup samotný. (56, s. 3) 

Umění správné komunikace vyžaduje praktické zkušenosti a průběžné 

zdokonalování v komunikačních dovednostech, což by mělo patřit k celoživotnímu 

vzdělávání zdravotníků. (56, s. 6) 

A jak uvádí literatura: „… správná komunikace mezi lidmi je především 

o nalezení společné řeči a pochopení.“ (51) 

 

 

Předchozí kapitoly poskytují teoretické ukotvení následující praktické části a 

nastiňují, co je komunikace a domácí péče a co již bylo v literatuře o této problematice 

napsáno. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je v teoretické části popsat problematiku týkající se 

verbální komunikace se zaměřením na organizaci a zdravotnictví a dále nastínit, co je 

domácí zdravotní péče. V rámci praktické části pak provést výzkum verbální 

komunikace v oddělení domácí ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň 

mezi zaměstnanci a pacienty a zjistit oblasti možného zlepšení ve verbální komunikaci 

daného oddělení. 

 

Téma výzkumu vyplynulo z rozhovoru s vrchní sestrou daného oddělení, neboť 

toto téma je stále aktuální a v terénní práci velice důležité. 

K účelu výzkumu bylo prováděno pozorování na daném oddělení, studium 

dokumentace a též byly uskutečněny individuální polostrukturované rozhovory.  

Celý výzkum, a zejména doporučení vzniklá na jeho základě, poslouží 

ke zlepšení komunikace na daném pracovišti a v případě zájmu ostatním organizacím 

poskytujícím domácí péči k zamyšlení či srovnání průběhu komunikace na jejich 

pracovišti a též k případnému zlepšení ve verbální komunikaci u nich. 

 

2.2 Charakteristika organizace 

 

Městská charita Plzeň poskytuje domácí zdravotní péči v rámci oddělení 

Charitní ošetřovatelské služby, které poskytuje své služby v Plzni, Stříbře, Tachově a 

Boru u Tachova. 

Zřizovatelem Městské Charity Plzeň je Biskupství plzeňské. Datum zřízení 

organizace je 1. 11. 1993. (81) Právní status dané organizace je veřejná právnická 

církevní osoba. (102) 
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Účelem organizace je zajistit na území dané diecéze poslání Církve 

římskokatolické v oblasti hmotné a duchovní dobročinnosti, zejména pomoci lidem 

v nouzi na principech křesťanské lásky a koordinace této pomoci. (102) 

Mezi východiska charitní práce patří následující zásady: důstojnost lidské 

osoby, společné dobro (dosažení všeho potřebného ke svému rozvoji – vzdělání, 

bezpečí, zdravotní péče…), solidarita (vcítění do situace chudých a potřebných), 

subsidiarita (rozhodování na nejnižším stupni - přirozené sociální prostředí, podpora a 

aktivizace vlastních schopností jedince), kvalita (přítomna v každém okamžiku 

profesionálních vztahů – výraz křesťansko-etického závazku k uživateli služby). 

Pracovníci Charity svým osobním přístupem vtiskují běžným pracovním postupům 

charakter služby lásky k bližnímu. (29, s. 4) 

Samo slovo „charita“ v původním slova smyslu znamená křesťanskou lásku 

k bližnímu. 

 

Posláním oddělení ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat 

ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep. (38) 

Oddělení je nestátním zdravotnickým zařízením, statutárním zástupcem je 

příslušný ředitel Charity. 

Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním 

domácím prostředí 7 dní v týdnu, 24 hodin denně po navržení této služby praktickým 

lékařem nebo ošetřujícím lékařem při propuštění z nemocnice. (38) 

V roce 2010 bylo pacientům oddělení Charitní ošetřovatelské služby 

poskytnuto 32 293 hodin zdravotní péče v domácím prostředí. K 30. 6. 2011 (první 

pololetí r. 2011) bylo pacientům v domácí péči poskytnuto 16 348 hodin zdravotní péče 

v domácím prostředí. Oddělení Charitní ošetřovatelské služby Plzeň v roce 2010 

dosáhlo hospodářského výsledku 568 000 Kč (za celkových nákladů 11 817 000 Kč a 

s celkovými výnosy 12 385 000 Kč). (20, s. 42) 

Podstatou činnosti daného oddělení je poskytovat pacientům, kteří jsou 

odkázáni na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, 

inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, zdravotní péči dle indikace 
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lékaře, aby jim byl umožněn co nejdelší pobyt ve vlastním přirozeném prostředí. 

Zdravotní péče je v plné výši hrazena z veřejného zdravotního pojištění – 

bez spoluúčasti pacienta. 

Jedná se o následující léčebné úkony: 

• Zavedení a ukončení domácí zdravotní péče (administrativní činnost). 

• Kontrola zdravotního stavu pacienta. 

• Měření krevního tlaku, glykémie. 

• Ošetřovatelská rehabilitace. 

• Podávání nebo kontrola užití medikace. 

• Aplikace injekcí a inzulínu. 

• Nácvik a zaučování aplikace inzulínu. 

• Převazy. 

• Infuzní terapie. 

• Ošetření permanentního katétru. 

• Výměna permanentního katétru u žen. 

• Ošetřování stomií. 

• Laváž močového měchýře. 

• Odběry krve a biologického materiálu. 

• Komplexní léčebná hygienická péče u ležících nemocných. 

• Ošetření pacienta v terminálním stádiu. 

 

V oddělení Charitní ošetřovatelské služby v roce 2011 pracovalo celkem 

24 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 23,66 – jedna vrchní sestra 

s pracovním úvazkem 1,0, dvě staniční sestry s pracovním úvazkem 2,0, 

čtyři fyzioterapeutky s pracovním úvazkem 4,0 a sedmnáct všeobecných sester 

s pracovním úvazkem 16,66. Tento stav na daném oddělení je platný i v roce 2012. 

Jedná se o zaměstnance v terénu, jejichž práce je zcela samostatná a velice 

náročná nejen po fyzické stránce, ale i psychické. 

Je třeba, aby také uměli komunikovat s pacienty i jejich rodinnými příslušníky 

i v mimořádně obtížných podmínkách. (83, s. 165) 
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2.3 Metodika 

 

V rámci praktické části diplomové práce byl prováděn výzkum kvalitativní 

metodou formou pozorování, studia dokumentace a individuálních polostrukturovaných 

rozhovorů se zaměstnanci domácí ošetřovatelské péče a s pacienty. Původně plánované 

rozhovory s rodinnými příslušníky pacientů se pro neochotu oslovených respondentů a 

nemožnost shánět další a další rodinné příslušníky, kteří by rozhovor poskytli, 

nepodařily. 

Pozorování a studium dokumentace, se zaměřením na oblasti možného 

zlepšení, probíhalo na pracovišti daného oddělení. Pozorování k porozumění 

současnému stavu věcí bylo zvoleno zúčastněné, kdy v době pozorování o tom, že 

provádím pozorování, byla obeznámena jen vrchní sestra, která mi k tomu udělila 

souhlas. Průběžně byly zhotovovány terénní poznámky. Dokumentace byla studována 

srovnáváním s tím, jak by měla být vedena. 

Polostrukturované rozhovory s pacienty byly vedeny v jejich domácnostech, 

rozhovory se zaměstnanci buď na sesterně, v zasedací místnosti, nebo v restauraci. 

Kvůli anonymitě respondentů nejsou uváděna jejich jména, rozhovory jsou označeny 

pouze náhodným písmenem, které není totožné se začátečním písmenem daného 

respondenta. Spolupráce respondentů byla založena na jejich ochotě spolupracovat a 

byla zcela dobrovolná. Respondenti, kteří z časových důvodů či pro nezájem a neochotu 

spolupracovat odmítli, nebyli ke spolupráci nuceni. 

Rozhovory byly zaměřené na vzájemnou komunikaci těchto osob mezi sebou a 

byly odhalovány oblasti možného zlepšení. Otázky pro rozhovory byly volené tak, aby 

byly srozumitelné a věcné. Po sestavení otázek byl proveden předvýzkum s jedním 

pacientem i jedním zaměstnancem a dle těchto rozhovorů byly ještě některé otázky 

vhodněji pozměněny či vypuštěny nebo přidány, aby byl rozhovor srozumitelnější. 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon ve formátu mp3 a následně přepisovány 

do elektronické podoby, ve které s nimi bylo dále pracováno. Souhlas respondentů 

s nahráváním rozhovorů je ve zvukové podobě na nahrávce zaznamenán. Rozhovory 

byly průběžně analyzovány metodou otevřeného a selektivního kódování. Jednotlivé 
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úseky byly opakovaně pročítány a kódovány, případně i překódovány po objevení 

dalších nových skutečností v následujících rozhovorech. Ze vzniklých kódů byly 

dle podobnosti sestaveny hlavní kategorie. 

Respondenti v rozhovorech uvádějí data, která jsou pro ně osobně významná 

ze současného pohledu ve vztahu k verbální komunikaci v rámci domácí péče. To, co je 

pro jednoho důležité, nemusí pro druhého znamenat vůbec nic a je pro něj důležité něco 

zcela jiného. Proto každý respondent uvádí právě to, co je důležité pro něj samotného. 

 

Interpretace dat byla založena na získaných datech z pozorování, studia 

dokumentace a z rozhovorů. Z důvodu velkého množství údajů bylo dále pracováno 

především s těmi údaji, které ukazovaly oblasti možného zlepšení ve verbální 

komunikaci daného oddělení. 

 

2.4 Charakteristika výzkumného souboru 

 

Mezi zdravotnickými zaměstnanci oddělení domácí ošetřovatelské služby 

Městské charity Plzeň poskytlo rozhovor sedm zaměstnankyň, které pracují 

ve zdravotnictví deset až čtyřicet let a z toho tři až třináct let v domácí péči. V tomto 

ohledu jsem se snažila o co nejširší spektrum zaměstnanců. Místo oslovených kolegyň, 

které rozhovor buď kvůli pracovní vytíženosti či z jiných důvodů odmítly poskytnout, 

jsem vybrala jiné, aby byla široká škála zaměstnanců zachována. Byl zohledněn i věk, 

charakterové rysy a přístup k vykonávané profesi. Celkem se jedná o osm rozhovorů, 

z toho dva rozhovory byly uskutečněny s vedoucí pracovnicí. 

Co se týče pacientů, jsou zastoupeni pouze pacienti chroničtí, kterým je domácí 

zdravotní péče poskytována rok až deset let, protože právě oni souhlasili s poskytnutím 

rozhovoru na dané téma. S pacienty bylo uskutečněno šest rozhovorů v jejich domácím 

prostředí. Navázat spolupráci s pacienty, aby byli ochotní poskytnout rozhovor, bylo 

velice obtížné, a tak bylo třeba respektovat doporučení kolegyň, které po vzájemné 



55 

domluvě oslovovaly pacienty a sdělily mi jména jen těch pacientů, kteří byli rozhovor 

ochotni poskytnout, takže výběr byl velice omezen. 

 

2.5 Realizace výzkumu 

 

Celý výzkum probíhal od března 2011 do května 2012. 

Na začátku března 2011 byla oslovena vrchní sestra daného oddělení s prosbou 

o schůzku a bylo vybráno vhodné téma výzkumu a stanoveny podmínky pro výzkum a 

spolupráci. Též byly vybrány nástroje pro uskutečnění výzkumu a to pozorování, 

studium dokumentace a rozhovory se zaměstnanci a s pacienty. 

Od března 2011 pak začalo v daném oddělení pozorování, které bylo 

uskutečňováno do června 2011 a pak ještě znova od dubna 2012 do května 2012. 

Studium odborné literatury a vypracování teoretického rámce práce začalo též 

v březnu 2011 a probíhalo až do dubna 2012. 

Po domluvě s vedoucí oddělení jsem mohla v prostorách daného oddělení 

průběžně studovat dokumentaci a provádět porovnávání skutečné dokumentace s tím, 

jak má být dokumentace vedena. (Seznam prostudované dokumentace – viz příloha 

č. 2.) Současně jsem prostudovala vyhlášku 64/2007 Sb. O zdravotnické dokumentaci. 

Studiu nejdůležitější dokumentace daného oddělení jsem se věnovala od dubna 2011 

do listopadu 2011. 

Zpracovávání informací začalo již v dubnu 2011, a to nejdříve informací 

z pozorování, pak i údajů z dokumentace, a to až do prosince 2011. 

Ke konci dubna 2011 byla vrchní sestra oslovena se žádostí, zda by poskytla 

rozhovor se zaměřením na komunikaci v jejím oddělení, který by byl nahráván 

na diktafon. Po jejím souhlasu byl domluven termín a další technické záležitosti. 

Vzhledem k pracovnímu vytížení vrchní sestry byl termín třikrát změněn. Rozhovor byl 

nakonec uskutečněn až v červnu 2011 v kanceláři vrchní sestry. Rozhovor trval 

58 minut 55 sekund, byl nahráván na diktafon a následně přepsán. 

V dubnu a červnu 2011 proběhlo též s vedoucí oddělení setkání nad získanými 
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poznatky ze studia dokumentace. Po vzájemném prodiskutování získaných informací 

byly domluveny dílčí kroky k provádění změn, z nichž některé byly v následujících 

měsících uskutečněny. 

Následovala další schůzka s vrchní sestrou v listopadu 2011, na které byly 

zhodnoceny dosud uskutečněné změny, a byl domluven další postup při realizaci změn. 

Další rozhovory následovaly v období od března 2012 do května 2012, a to se 

zaměstnanci a s pacienty a ještě jednou s vrchní sestrou. Současně s uskutečňovanými 

rozhovory probíhala i jejich analýza, kódování, kategorizace a sepisování získaných 

údajů až do května 2012. 

V závěrečné fázi výzkumu v květnu  2012 pak byly navrženy ještě další změny 

vhodné k uskutečnění v dalším období. 

 

2.6 Výsledky 

 

Před začátkem výzkumu jsem si stanovila hlavní výzkumnou otázku, která zní: 

Jaké komunikační nedostatky vidím já a respondenti v oddělení ošetřovatelské služby 

Městské charity Plzeň a jaké jsou oblasti možného zlepšení ve verbální komunikaci 

daného oddělení? 

Na danou otázku jsem našla odpovědi prostřednictvím pozorování, studia 

dokumentace a z uskutečněných rozhovorů. 

Výsledky budou prezentovány rozdělené do oblastí podle vzájemně spolu 

komunikujících osob, následovat budou zjištění ze studia dokumentace a v závěru 

budou prezentována další komunikační témata. Části výsledků, získaných analýzou 

uskutečněných rozhovorů, budou dokumentovány ukázkami z rozhovorů, které jsou 

v původní podobě bez úprav. V rozhovorech s pacienty, zdravotníky a jejich nadřízenou 

šlo o zmapování současné situace a zjišťování, kde by bylo možné komunikaci zlepšit. 

V ukázkách jsou používány tři tečky „…“ k označení pomlky v promluvě respondenta a 

tři tečky v závorce „(…)“ k označení vynechané části textu. Jelikož text v ukázce je 
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vždy součástí rozhovoru, vynechání textu rozhovoru před i za ukázkou nebude 

označováno. 

Centrální kategorií práce jsou komunikační nedostatky a s tím souvisí další 

kategorie: způsoby komunikace, s podkategoriemi ústní osobní a telefonická, písemná 

formou dokumentace, vzkazů, či e-mailů, význam komunikace, hodnocení komunikace 

(z pohledu pacientů, zaměstnanců, nadřízených), roviny komunikace – mezi kterými 

osobami komunikace probíhá (pacient, zdravotník, nadřízený), obsah komunikace, doba 

komunikace, funkce komunikace, podmínky pro komunikaci a podobně. 

Jelikož základním tématem práce je navrhnout oblasti možného zlepšení 

ve verbální komunikaci v oddělení domácí ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň 

na základě odhalených komunikačních nedostatků, prezentování výsledků je zaměřené 

tímto směrem, neboť pro velké množství údajů není možné vše rozepisovat podrobněji. 

 

2.6.1 Význam komunikace v domácí péči 

 

Z výsledků výzkumu je patrné, že v terénní službě je komunikace jedna 

z hlavních podmínek fungující péče o pacienta, protože na správném předávání 

informací mezi zdravotníky závisí chod oddělení. Zaměstnanci se střídají v péči 

o pacienty, každý pacient je navštěvován ve svém přirozeném prostředí a tak by, dle 

vyjádření zaměstnanců, bez vzájemné komunikace tato služba nefungovala. 

„(…)Pokuď dobře probíhá komunikace, pak bych řekla, že i dobře probíhá ta 

práce, až na … až na výjimky, které se komunikace netýkají. Pokud komunikace 

vázne, (…) tak to má vliv na práci ten, že se prostě pracuje hůř.“ (Rozhovor T)  

„Tak komunikace mi slouží při, prakticky při celym svym pobytu s klientem, 

protože je na … někdy je na stejné úrovni, nebo ještě bych řekla na větší úrovni než 

vlastní záležitost, protože tomu člověku prostě … vůči tomu člověku získávám důvěru a 

on ke mně, protože … to patří samozřejmě … dohromady.“ (Rozhovor U) Odborný 

výkon není bez komunikace myslitelný, navozuje pocit klidu a 

důvěry. „(…) komunikace (je) nezbytná, nezbytná … a já nevím, myslím si, že je to 
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padesát procent úspěchu, když člověk umí s tím člověkem mluvit, navodí nějakej pocit 

klidu, zároveň i pocit důvěry (…).“ (Rozhovor S) 

Pokud by pacientovi nebyl předem vysvětlen odborný úkon, který bude 

následovat, může u něj dojít k obavám a pocitu strachu a nedůvěry. Proto je třeba, aby 

zdravotník vždy pacientovi řádně vysvětlil a zdůvodnil vše, co bude s pacientem 

provádět. 

 

2.6.2 Způsoby komunikace 

 

V terénní službě je jediná možnost přímé komunikace mezi více zaměstnanci a 

vedením porada (bude o ní pojednáno níže), pak následuje komunikace zprostředkovaná 

přes telefon. Okamžité telefonické spojení je nepostradatelné při předávání aktuální 

potřebné informace či oznámení změny. Další možnost komunikace je písemná, 

prostřednictvím dokumentace, rozpisů služeb, vzkazů nebo e-mailů. 

O nastalých změnách, ke kterým dochází i několikrát za den, jsou informováni 

zaměstnanci nadřízenými telefonicky. (Ještě v roce 2010 nebyly v organizaci služební 

mobilní telefony a zaměstnanci mimo kancelář museli používat ke služebním účelům 

soukromý telefon.) Vedení však s nimi nemůže vždy komunikovat ihned, neboť 

při provádění výkonu u pacienta, ani při řízení služebního automobilu, to není možné. 

Staniční nebo vrchní sestra jsou na telefonu dostupné neustále, neboť jde o směnný 

provoz. 

Osobní komunikace zaměstnance s nadřízenými probíhá při návštěvě 

kanceláře – dispečinku, což není každý den, a řeší se vše, co je zrovna zapotřebí. 

U osobní komunikace nadřízených s podřízenými je třeba skloubit vzájemně denní 

program, což není snadné. V oddělení je dodržována hierarchie předávání informací, 

komu jaké informace předávat. 

Potřebuje-li zaměstnanec hovořit s vyšším managementem, vrchní sestra mu to 

zprostředkuje a zaměstnanec může potřebné řešit bez jejího dohledu. 
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S pacienty a jejich rodinnými příslušníky probíhá ústní komunikace u nich 

v domácnosti. 

Pouze osobně se řeší stížnosti, přednesou je zaměstnanci vrchní sestře a je-li 

zapotřebí, ta je zprostředkuje k řešení panu řediteli. Ústně též řeší vrchní sestra 

se zaměstnanci jejich pochybení, formou domluvy. 

S novými zaměstnanci vrchní sestra komunikuje osobně častěji, neboť je 

zaučuje a oni též častěji vznášejí dotazy. 

Vrchní sestra i zaměstnanci v komunikaci upřednostňují ústní způsob 

z důvodu, že je tato komunikace rychlá a přímá, a telefonický, když ústní není zrovna 

možný. 

Písemně jsou mezi zaměstnanci předávány informace o pacientech formou 

dokumentace, denních hlášení a též vzájemných písemných vzkazů pomocí SMS či 

na papíru. Jsou-li vzkazy určené více osobám, jsou umístěny na nástěnce, v případě 

individuálních vzkazů jsou předány do přihrádky, kterou má každý zaměstnanec 

ve skříni. SMS vzkazy jsou prý někdy jednodušší, ale často zavedou ke špatnému 

vysvětlení, a tak při vážnějším sdělení je lepší komunikovat ústně. Tato forma je 

před jinými upřednostňována u introvertů a osob, které preferují stručnost a věcnost. 

Na pracovišti není využívána možnost zasílání hromadných SMS v případě 

vzkazů určených více zaměstnancům najednou. Tuto krátkou hromadnou zprávu lze 

odeslat na mobilní telefony též prostřednictvím počítače. Tento způsob výše zmíněné 

komunikace by bylo vhodné využívat a to především z důvodu finanční úspory a času. 

E-mailová komunikace není standardní komunikační kanál, je využívána 

mezi zaměstnanci v kancelářích – vrchní sestrou, staniční sestrou, dokumentační 

pracovnicí a dalšími kancelářskými zaměstnanci dané organizace, jako jsou například 

pracovníci personálního či ekonomického oddělení. Řadoví zaměstnanci však nemají 

pracovní e-mailové adresy, tak pokud tuto možnost komunikace využívají, potom pouze 

ze svých soukromých adres, což jim dle vrchní sestry nemůže být plošně nařízeno. 

Tento způsob komunikace používají ti pracovníci, kteří upřednostňují zpracovávání 

písemných dokumentů na počítači (u některých dokumentů, jako výkazy či cestovní 

příkazy není pevně stanoveno, jestli mají být zpracovávány ručně či elektronicky) a 
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v případě, kdy si chtějí ušetřit cestu do kanceláře při odevzdávání. Ale jsou i případy, že 

i když zaměstnanec na počítači pracovat umí, tento způsob komunikace nepreferuje, 

„protože právě mě tam chybí jako ten kontakt osobní.“ (Rozhovor S) 

Bylo by vhodné všem zaměstnancům zřídit služební e-mailovou adresu, aby 

mohl být na daném pracovišti využíván i tento, v dnešní době hojně používaný, způsob 

komunikace. Po zavedení těchto služebních adres by již nic nebránilo této výměně 

informací a nahradilo by to písemné předávání, neboť písemný vzkaz se může ztratit a 

nemusí se vůbec k adresátovi dostat. 

Komunikace s veřejností se připravuje formou propagačních letáčků, aby byli 

Plzeňané více seznámeni s existencí a činností daného oddělení. 

 

2.6.3 Komunikace mezi pacienty, případnými rodinnými příslušníky 

a zdravotníky 

 

Průběžnou osobní komunikaci s pacienty uskutečňují zdravotníci po celou 

dobu vykonávané odborné práce u pacienta. „… voni jsou tady naproti mně takhle, já 

tadyhle, tadyhle jim hodim nožku, tadyhle jim hodim druhou, no a tak vona si dělá svoji 

práci, převazuje, povídáme si (…).“ (Rozhovor L – pacient) 

Komunikace mezi zdravotníkem a pacientem je nejen účelová odborná – 

předávání informací, související s vykonávanou činností, ale i komplexní, o běžných 

všedních záležitostech, například dotazy jak se mají, jak spali, kolik je hodin a podobně. 

Tato komunikace vyplňuje čas, povzbuzuje a slouží pro získání vzájemné důvěry. 

Někdy je hovor delší, jindy kratší, v závislosti na vykonávané odborné práci. Druh 

komunikace též závisí na prováděném úkonu, například při změně cvičení probíhá 

komunikace více a jde o odborné informace. 

Pokud neprobíhá komunikace po celou dobu návštěvy u pacienta, pak 

převažuje hovor potřebnější k vykonávané činnosti, jde o předávání odborných 

informací a měně je komunikace osobní. Například zdravotník předává instrukce, jak 

cvičit a spolupracovat, pacientovi podává vysvětlení a vyjednává s ním potřebné 
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záležitosti. Tato informační rovina komunikace pacientovi vyhovuje, považuje-li ji 

pro sebe za důležitou, když ke všemu rád zná důvody, proč to a to má zrovna dělat, a 

když upřednostňuje před samotnou praktickou činností nejdříve teoretické objasnění 

toho, co a proč bude prakticky následovat. 

Pacienti se svěřují se svými rodinnými problémy, psychickými i somatickými, 

a také s tím, že se bojí o své zdraví. Též je pro pacienta důležité, když i on může pomoci 

zaměstnancům, buď jen nasloucháním, či i radou, že se tak cítí být ještě užitečný, neboť 

jinak již svému okolí pomoci nedovede. 

Na samostatný rozhovor však u pacienta prostor není, je to dáno časovým 

rozsahem péče (časový kód), kterým jsou zdravotníci vázáni. 

Na průběh komunikace má kromě časového omezení vliv také ochota 

komunikovat, povaha zúčastněných, momentální nálada a ze strany zaměstnance i vztah 

k profesi a u pacienta jeho zdravotní stav. Pokud pracovník nemá kladný vztah 

k vykonávané práci a navíc je ještě třeba ve stresu, jeho hovor je jen z nutnosti a 

uskutečňuje jej stroze formálně. Co se týče množství komunikace, je-li jeden nebo 

druhý účastník hovoru více komunikativní, rozpovídá i toho druhého. 

Pacienti hodnotí vzájemnou komunikaci se zdravotníky kladně, jako dobrou, 

užitečnou, neboť pomáhá upřesnit vzájemné představy, vyjadřují s ní spokojenost, že je 

tato komunikace milá a že je jí tak akorát. „… jestli Vám můžu říct, … jako kdyby 

mluvily s mámou …, to je tak krásná komunikace (…).“ (Rozhovor L – pacient) 

„No já si to považuju vždycky jako takový … přidanou hodnotu k té službě, 

kterou mě ona poskytuje, …“ (Rozhovor K – pacient) Zdravotník je hodnocen jen 

za provedený odborný výkon, nikoliv za onu „přidanou hodnotu“, kterou je výše 

zmiňovaná komunikace mezi ním a pacientem. A právě hovor se zdravotníky je 

pro pacienty důležitý. Jelikož si uvědomují, že není součástí odborného výkonu, je 

považován za onu „přidanou hodnotu“. 

Pro pacienty, kteří žijí zcela sami a případně jsou navíc trvale upoutáni 

na lůžko, je mnohdy popovídání se zdravotnickými pracovníky jediná možnost, jak 

za celý den s někým promluvit. Proto velice vítají, že ze strany zdravotnických 

pracovníků nejde jen o odbornou činnost, ale i o obecnou mezilidskou komunikaci, je to 
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pro ně důležitý společenský kontakt. „Nó, (…) když jako, já jsem sama, tak jsem ráda, 

že když někdo prostě přijde a že si můžeme takhle popovídat, voni, když jezdí po to … 

tak ví víc věcí, tak mě zase něco informujou …“ (Rozhovor B – pacient) 

Komunikaci s pacienty vidí zdravotníci jako objektivní, vstřícnou, empatickou, 

občas ale i váznoucí, když si hovořící navzájem nejsou sympatičtí nebo když se jedná 

o citlivější záležitosti a zaměstnanec neví, co říct: „(…) no, občas prostě nevim, co říct, 

zejména když je řeč o … o věcech, které jsou jakoby citlivé, o kterých tady dennodenně, 

schůzi co schůzi slýcháme, že klient je nesmí vědět a klient mi třeba řekne, že tohle ví, a 

snaží se ze mě vyzískat další informaci a já mu to říct nechci, ale nechci mu zase takhle 

stroze říct: do toho vám nic neni.“ (Rozhovor T – zdravotník) 

Někteří zdravotníci uvádějí, že je důležitý průběh komunikace, jestli jde 

o klidný hovor s pacientem, který je pomalý, se současným nasloucháním a probíhá tak, 

aby se zdravotník nechoval nadřazeně, ale aby nabízel pacientovi spíš partnerský 

přístup. „(…) komunikace je daleko … daleko působivější a konkrétnější než 

komunikace … volená nevhodně, z pozice … z pozice já jsem sestra a vy jenom klient. 

Takže pakliže jsem na stejné úrovni jako pro toho daného klienta, jsem tam, já … já 

k němu jedu, já jsem vlastně ta osoba, ke které se může svěřit, s … která s ním bude 

komunikovat a chce s ním komunikovat, chce se s ním domluvit, tak je to úplně něco 

jiného, než když tam přijedu a budu z pozice nařizovat a toho člověka vlastně nechám 

v nejistotě.“ (Rozhovor N – zdravotník) „… asi je podle mě důležitý, aby ani jedna 

strana, ať už já, nebo klient, nebo naopak, klient a já, se necítila nadřazeně a 

podřazeně, spíš aby to byl partnerský vztah …“ (Rozhovor S – zdravotník) 

Formu komunikace se někteří zdravotníci snaží přizpůsobit pacientům, jak 

dokládá například následující sdělení: „… Většinou dokáži vystihnout situaci i povahu 

klienta a podle toho přizpůsobit formu komunikace, případně ji omezit. … Komunikaci 

s pacientem přikládám velký důraz, dokáže v péči i léčbě mnoho.“ (Rozhovor F –

 zdravotník) 

Z uskutečněných rozhovorů se zdravotníky také vyplývá, že osobní rozhovor 

s pacientem většinou začíná zdravotník tím, že pozdraví a zeptá se pacienta, jak se má, 

dál pokračuje obecně, vystihne náladu pacienta a má-li pacient důvěru, začne se sám 
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svěřovat. Též si slovně ujasní cíle návštěv a důležitost pacientovi spolupráce. 

Zdravotníci považují za důležité, nejdříve pacienta vyslechnout, bez skákání do řeči, a 

ne hned mu něco vyvracet či vymlouvat. Je-li však pacient upovídanější než zdravotník, 

zahajuje komunikaci pacient. 

„Umhmm, umhmm, … tak pozdravim, (smích) když tam jsem prvně, tak se 

samozřejmě představim, á ujasnim si s klientem, proč tam vlastně jsem, … jakej je náš 

společnej cíl, … taky se mu snažim zdůraznit, že úspěch je v pětasedmdesáti procentech 

na něm, jak on se bude snažit (…). No a pak se do toho nějak dáme. Ještě popovídáme 

před tím o tom, jak se mu daří, jak se mu stal případný úraz, nebo jak se dostal do toho 

stavu, ve kerym je. (…)“ (Rozhovor S – zdravotník) 

Rozhovor je přizpůsobován dané situaci, povaze pacienta i jeho prostředí, 

neboť „(…) oni jsou tam doma. A k tomu patří i jejich zvyklosti, rodinné vztahy a vazby 

a momentální situace v rodině. Vyžaduje to určitou zkušenost, míru tolerance a 

přizpůsobivost dané situaci.“ (Rozhovor F – zdravotník) Zdravotník je v domácnosti 

pacienta hostem a adaptuje se na toto prostředí, v čemž mu pomáhají jeho zkušenosti a 

míra tolerance. Dle povahy a momentální nálady pacienta, včetně jeho onemocnění, je 

závislý i průběh komunikace, od výborného až po obtížnější. Proto je důležité, aby 

zaměstnanci měli zkušenosti i z psychologie osobnosti. „Co se týče osob, tak 

u některých pacientů je to obtížnější, ale tam se to dá svést jakoby na diagnózu, že je 

tam … komunikace prostě někdy jednoduchá není, s pacientem, a je třeba to tak 

brát (…).“ (Rozhovor T – zdravotník) 

„Obě strany by měly mít dobrý pocit. Komunikace s pacientem bude efektivní, 

když pacienta nebude zatěžovat a obtěžovat a naopak pokud to potřebuje (…), pomůže 

mu dobrá komunikace se více otevřít …“ (Rozhovor F – zdravotník) Komunikace by 

měla pomoci otevřít se méně komunikativnímu pacientovi, ale obecně by neměla 

pacienty zatěžovat. 

Někteří zaměstnanci uvádějí, že se snaží předem připravovat na rozhovor 

s novým pacientem, situaci promyslet a počítat i s tím, že na vše se předem připravit 

nedá: „Rozhodně ano, rozhodně ano, snažim se trochu předvídat, jak ten příjem bude 

probíhat, a připravit si otázky, které budu potřebovat někam vyplnit, nebo které obecně 
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budou užitečné vědět, o tom klientu, a zbytek … připravuju se i na to, že některé věci 

jsou nepřipravitelné dopředu, to je osobnost toho pacienta, jak komunikuje, jak vůbec se 

mi s ním bude komunikovat, takže snažím se promýšlet všechny varianty a připravit se 

na to, až toho člověka poznám a budu od něj chtít něco vědět, tak jak se k tomu 

stavět.“ (Rozhovor T – zdravotník) 

Většina zdravotníků se domnívá, že jejich komunikace s pacientem je 

pro pacienta důležitá, že má vliv na pacientovo zvládání nemoci, a to pozitivní. Je to 

patrno nejen z následujících vyjádření: „Umhmm, no, to myslím, že je hodně důležitý a 

hodně ... hodně … (komunikace s pacientem – poznámka autorky)“ (Rozhovor S –

 zdravotník) 

„(…) Komunikace má vliv na to, jak pacient zvládá nemoc, zaprvé, 

prostřednictvím komunikace já se mohu dozvědět věci, díky kterým mu to třeba můžu 

trochu usnadnit, nebo já mu můžu poskytnout informaci, kterou on neví … a tím pádem 

mu i trošku pomoct v tomhletom, a v neposlední řadě si myslim, že … lidé s nemocí, více 

méně jakoukoliv, komunikovat potřebují, protože častým doprovodným jevem našich 

klientů je osamělost a potřeba komunikace, kterou není kde realizovat, takže poskytnout 

mu tu možnost, prostě si s ním popovídat (…).“ (Rozhovor T – zdravotník) Zaměstnanci 

umožňují pacientům si popovídat, protože pokud pacienti žijí sami, nemají si s kým 

promluvit. Též dostanou informace, které jim mohou přispět ke zvládání nemoci a 

naopak sdělí zdravotníkům potřebné údaje pro realizaci péče. 

„No, pokud samozřejmě tento způsob pacientovi vyhovuje (komunikace –

 poznámka autorky), tak vlastně musí mít pozitivní vliv na jeho zdravotní stav, protože 

se na tu návštěvu těší a i teda ty úkony, pokud třeba jde hlavně o rehabilitaci, tak si 

myslim, že potom všecko tak nějak jde i líp, když se vlastně těší na konkrétního 

člověka.“ (Rozhovor U – zdravotník) Vzájemná komunikace má dle zdravotníků 

pozitivní vliv na pacienta, pokud mu daná komunikace i člověk vyhovují. 

O pozitivním vlivu vzájemné komunikace mezi pacienty a zdravotníky 

smýšlejí i pacienti: „No, ano, i s tou komunikací, to bylo to nejlepší. To bylo to nejlepší. 

No, vono stačí, když jenom přijde mezi dveře a usměje se a řekne: tak dobrý den, jakpak 

se máme, jakpak jste spala, (…) Já se vždycky těším, až někdo 
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přijde, (…).“ (Rozhovor L – pacient) Nejen z tohoto vyjádření, ale i z dalších vyplývá 

vliv vzájemné komunikace na pacientův zdravotní stav. „Ale jedině 

k dobrýmu.“ (Rozhovor B – pacient) 

Pacienta ovlivňuje i komunikace v závislosti na konkrétní osobě, která s ním 

hovoří. 

Vztah se zdravotnickým personálem ze strany pacientů není bez komunikace 

možný, nelze si bez ní odbornou práci v domácí péči představit. 

„(…) Bez komunikace není vůbec možný … není možná žádná práce, žádný 

vztah, čili já si myslím, že kdyby sem chodili lidi, kteří nepromluví, neodpoví mě, a tak 

dále, tak by určitě ten smysl jejich služba neměla. (…)“ (Rozhovor K – pacient) 

Zdravotníci by měli s pacienty komunikovat na profesionální úrovni, 

před pacienty jeden druhého nepomlouvat, což se momentálně na daném pracovišti 

neděje. 

Ze způsobů komunikace je používána především komunikace ústní, 

v domácnosti pacienta, není-li zdravotník zrovna u pacienta, pak převládá komunikace 

telefonická, někdy je používána i e-mailová, pokud pacient tuto formu komunikace 

ovládá. S rodinnými příslušníky jsou využívány i písemné vzkazy zanechávané 

v domácnosti pacienta, když je třeba vzájemně něco zařídit a není možná domluva 

jinak. 

Telefonickou komunikaci většinou začíná pacient, sám zavolá, chce se poradit, 

nebo upřesnit nějakou informaci. S rodinnými příslušníky zdravotník telefonuje 

v případě, že se změnil pacientův zdravotní stav či je třeba se vzájemně domluvit 

ohledně cesty na vyšetření nebo zodpovědět nějaký dotaz. 

Způsoby komunikace pacientů jsou převážně ovlivněny jejich zdravotním 

stavem, který jim leckdy neumožňuje jiný způsob komunikace, než osobní, neboť 

například při porušení pohybu prstů ruky není možné použít ani telefonický přístroj, 

natož něco napsat. Na způsoby komunikace má vliv i stáří pacientů, neboť senioři se 

obávají, že nejsou šikovní a moderní způsoby komunikace by nezvládli, tudíž se k těmto 

druhům komunikace cítí nekompetentní. 
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„No tak … ústní, samozřejmě dávám přednost ústní komunikaci, kde si můžu 

osvětlit všechny ty svoje neznalosti a nebo … kdy si můžu odůvodnit, proč dělám něco 

tak a nedělám onak, že, (…).“ (Rozhovor K – pacient) Dále používají pacienti 

komunikaci telefonickou, méně komunikují se zdravotnickými pracovníky e-mailem, to 

podle své technické zdatnosti a zdravotního stavu. 

V souvislosti s komunikací s rodinnými příslušníky pacientů někdy dochází 

k obtížnější komunikaci, jde-li o problematičtější osoby, „takový některý hodně zvláštní 

lidi“ (Rozhovor H – zdravotník), neboť jsou více kritičtí ke každému, kdo k nim chodí. 

„(…) když se nám rodinný příslušník jeví jako problémový, z našeho pohledu, tak ta 

komunikace je někdy obtížnější, jinak … jinak tam nevidím problém.“ (Rozhovor T – 

zdravotník) 

S rodinnými příslušníky převládá komunikace osobní, u některých 

zaměstnanců jde výhradně o tento způsob komunikace, jiní využívají i telefon a 

písemné vzkazy, není-li rodinný příslušník přítomen. Výjimečně dochází 

i ke komunikaci e-mailové. 

Zda pacient sdělení od zdravotníka pochopil, je ověřováno kontrolními, 

doplňujícími otázkami či přímým dotazem ze strany zdravotníků, jestli dané informaci 

rozuměl a jestli je mu vše jasné, nebo dojde k dalšímu vysvětlování vhodnými slovy, 

pokud pacient sdělované přestane chápat a jen kouká a přestane komunikovat. 

Zdravotník se v takovém případě snaží, aby mu pacient porozuměl a dál komunikoval. 

I pacient se dokáže přímo zeptat, když mu není něco jasné. „No, vždycky, co 

nepochopim, tak se zeptam znova. Hned na místě.“ (Rozhovor B – pacient) „Tak 

především se s tím pracovníkem domluvím, na rovinu, řeknu: nerozuměla jsem tomu 

nebo onomu a nebo když se mi to ještě nezdá, tak se zeptám pana doktora, s tím, kterej 

postup on by doporučoval, a často se může stát, že jeden doktor doporučuje, druhej 

nedoporučuje, jo, to je úplně běžný, jak … jak to kdo chápe i z těch odborných 

pracovníků.“ (Rozhovor K – pacient) Tento pacient se doptává nejen přímo daného 

zdravotnického pracovníka, ale v případě trvajících pochybností někdy i přímo lékaře. 

A také se stane, že různí odborníci sdělené vysvětlí jinak, po svém, leckdy i 

protichůdně. 
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Z pohledu zdravotníků je důležité, aby pacient sdělení porozuměl. Ověřování 

vzájemného porozumění je prováděno přezkoušením: „(…) tak většinou si pak ty lidičky 

trošku jako přezkoušim, aby mi to nějak zopakovali, nebo ukázali.“ (Rozhovor S –

 zdravotník) 

Vrchní sestra náhodně ověřuje, jak hovoří zdravotník s pacientem, návštěvou 

v domácnosti pacienta a také pomocí telefonických dotazů u pacientů. Před třemi lety 

proběhlo mezi pacienty na toto téma dotazníkové šetření, což se od té doby 

neopakovalo. Dotazníkové šetření spokojenosti s komunikací mezi zdravotníky a 

pacienty by bylo vhodné zopakovat, neboť zpětná vazba ze strany nadřízených 

ke komunikaci zdravotníků chybí i pacientům. 

Pacienti nevyhledávají možnost stížností k nadřízeným na komunikaci 

zdravotníků, ale přechodné neshody vydrží s tím, že zaměstnanec může mít nějaké 

osobní problémy a příště se polepší. „(…) Já nejsem ta povaha, abych třeba někoho 

pomlouvala, … i kdyby se mi to třeba málo nelíbilo, nebo to, tak řeknu: tak zejtra to 

bude lepší. Ale abych si na někoho stěžovala, dyť každej má těch starostí víc než dost a 

na někoho si stěžovat, hledat na někom blechy a každej … každej den nemáte stejnou 

náladu. Tak nevíte, můžete něco říct a je to špatně. Tak radši na to … to člověk 

překousne, přemýšlí, no a ráno je to zase normální, jako by se nic 

nedělo.“ (Rozhovor L – pacient) Tímto pacientka připouští, že pokaždé s komunikací 

s personálem není spokojena. 

Další respondenti si na komunikaci se zdravotníky též nestěžují. Několikrát 

však bylo vyřčeno, že si nestěžují spíše z důvodu, že jsou na domácí péči závislí a že se 

bojí, že kdyby si stěžovali, tak že by jim péče buď dál poskytovaná nebyla, nebo že by 

byla poskytována v horší kvalitě. Z tohoto důvodu závislosti vyplývá, že spíš musí být 

spokojeni s tím, čeho se jim dostává. 

Pacienti ve svých rozhovorech též uvádějí, že jim nechybí odborné informace, 

a pokud někdy ano, dokážou se na ně zeptat. Je to však vyjádření pacientů, ale 

z předchozích informací vyplývá, že se spíše pacienti bojí ozvat, neboť si uvědomují 

svoji závislost na poskytované péči, což je pro zaměstnance důležité si stále 

uvědomovat a dle toho k pacientům přistupovat. 
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Pacienti vnímají komunikační asymetrii, neboť nemají možnost zpětné vazby, 

zda zdravotník poskytl veškeré informace, nemají možnost, jak toto zjistit. A také 

vnímají, že zdravotník nemá na vzájemnou komunikaci dostatek času. 

„(…) myslím, že je nedostatek v dnešní době, že všechno se dělá ve spěchu, 

na poslední chvíli, omezeno … omezeno tedy tím časem a tim pádem ti lidé mluví 

zkratkovitě, je to dáno i tim mobilem, že … kterej nutí k té zkratkovité řeči a tak, že lidé 

si málo naslouchají a málo spolu mluví, … … pro nedostatek času.“ (Rozhovor K – 

pacient) 

Obzvláště starším pacientům, se zdravotními obtížemi, kteří již nikam 

nespěchají a většinu dne tráví o samotě, vadí uspěchanost dnešní doby, nedostatek času 

na vzájemnou komunikaci a nedostatečné naslouchání jeden druhému. Tento nedobrý 

stav přičítají i moderním technologiím, které omezují osobní styk. 

 

Výše uvedená zjištění jsou v souladu s konstatováním Evropské asociace 

pro komunikaci ve zdravotnictví, která uvádí, na co si nejčastěji pacienti stěžují: 

„Bez rozdílu na specializaci je největší překážkou to, co a jak jim kdo (ne)řekl, jak byla 

komunikace srozumitelná a důstojná.“ (7, s. 8) 

 

2.6.4 Komunikace mezi vrchní sestrou a pacienty či jejich rodinnými 

příslušníky 

 

Vrchní sestra se při rozhovoru vyjádřila takto:  

„Tak, nedá se říct, že bych pravidelně navštěvovala pacienty, ale čas od času 

do terénu si vyjedu, takže mám možnost s pacienty hovořit …“ (Rozhovor Z1) Vrchní 

sestra navštěvuje pacienty nepravidelně a při tom s nimi osobně mluví. 

„Komunikace mezi mnou a pacienty, tam závisí na aktivitě pacienta, některý 

pacient je sdílnější (…). Některý pacient (…) odmítá komunikovat (…). Intenzita 

vzájemného hovoru mezi pacientem a vrchní sestrou závisí na tom, jak je pacient 

aktivní. 
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„S těmi také komunikuji (myšleni rodinní příslušníci – poznámka autorky) a je 

to v podstatě podobné jako s pacienty samotnými. Některá rodina komunikuje 

ochotně, (…) některá rodina komunikaci odmítá (…).“ (Rozhovor Z2) Obdobně jako 

s pacienty probíhají hovory vrchní sestry s jejich rodinnými příslušníky. 

Jak již bylo výše zmíněno, z vyjádření vrchní sestry je patrné, že s pacienty 

osobně mluví jen občas. Potvrzují to i sami pacienti, že buď s vrchní hovořili pouze 

při příjmu do péče, nebo dokonce staniční ani vrchní sestru vůbec neznají, a tak se 

k dané komunikaci nemohou vyjádřit. Zde vidím oblast možného zlepšení, kde by bylo 

vhodné, aby nadřízení osobně znali všechny své pacienty a průběžně s nimi 

komunikovali a ověřovali si osobně kvalitu poskytované domácí péče a aktuální 

zdravotní stav. 

Někteří pacienti naopak s nadřízenými zaměstnanců hovořili i vícekrát, 

podle situace. I tak se blíže ke vzájemné komunikaci nevyjádřili, zřejmě ze strachu, že 

kdyby něco kritizovali, nemusela by jim být daná péče dál poskytována. 

Způsoby komunikace mezi vrchní sestrou a pacienty jsou různé, odvislé 

od situace. Jde o osobní komunikaci, telefonickou a písemnou e-mailovou 

korespondenci. Osobní komunikace probíhá pouze v případě, kdy vrchní sestra zajede 

za pacientem do domácnosti. Pacienti sami mají ze své iniciativy možnost využít 

s vrchní sestrou pouze komunikaci telefonickou a ti, kteří zvládají používání výpočetní 

techniky, i e-mailovou korespondenci, která je i jedinou možností pro pacienty, kteří 

ze zdravotních důvodů nemohou komunikovat ústně, ale mohou pohybovat prsty rukou 

a psát na klávesnici. 

A co se týče obsahu komunikace, ta záleží na povaze pacienta, dle jeho 

přirozené chuti ke komunikaci. 

 

2.6.5 Komunikace pacientů s dalšími osobami domácí péče 

 

Jedná se o komunikaci s administrativní pracovnicí daného oddělení, která 

vyřizuje telefony, nebo o pečovatelku či osobní asistentku, která dochází do domácí 
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péče, a také o sociální pracovnici, která jedenkrát za rok dochází na kontrolu kvůli 

příspěvku na péči. 

I v těchto případech jde převážně o komunikaci ryze účelovou, doprovázející 

provozní záležitosti. 

 

2.6.6 Komunikace mezi zdravotníky a vrchní, případně staniční 

sestrou 

 

Osobní komunikace mezi zaměstnanci a nadřízenými je ožehavé téma a 

z pohledu většiny zaměstnanců i nevyhledávané. 

„Tak, to je asi … řekla bych, jedna z nejsložitějších složek tady komunikace 

v téhleté práci, musím se přiznat, že se jí i trochu vyhýbam. Snažím se, aby to bylo 

v první řadě písemně, to znamená buď vzkazem na stole, nebo SMSkou, nebo e-mailem, 

potom telefonicky a výjimečně osobně.“ (Rozhovor T) 

Otázka na komunikaci s nadřízenými je chápána za příliš osobní a důvěrnou, 

bez ochoty se k ní vyjádřit, i při zaručené anonymitě. Vyšlo najevo, že například 

při nástupu na dané pracoviště byla komunikace lepší s vrchní sestrou, nyní však 

se staniční sestrou. 

Dále bylo na dotaz, jak probíhá komunikace mezi zdravotníkem a staniční 

sestrou, zjištěno následující: „Nó, tak jeden čas byla taková (smích) … (komunikace – 

poznámka autorky) na bodě, na bodu mrazu, ale teďko jakž takž prostě … no, to 

základní, nebo to potřebný, co potřebuju, no tak většinou tak ňák … (…) … jako … nic 

moc …“ (Rozhovor H) Vzájemná komunikace zdravotníka a staniční sestry je 

redukována pouze na základní potřebná sdělení, je strohá a je to kontrast k osobní 

komunikaci s vrchní sestrou: „Mezi staniční sestrou ta ... ty … komunikace je velice 

přímá, úsečná a taky … konstruktivní. Nemam k ní co dodat. A mezi vrchní sestrou … … 

je zase úplně na jiný úrovni, respektive tý … respektive spíš v tý 

osobní …“ (Rozhovor N) 
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Od nadřízených zaměstnancům chybí některé informace o pacientovi při první 

návštěvě u něj, což jim celkově znesnadňuje přístup k němu i následnou komunikaci, 

když na danou situaci nejsou dopředu připraveni. Jedná se například o následující 

informace: „(…) Tak ty nejzákladnější, odborný, tak ty se mi dostanou vždycky, co se 

týče diagnózy nebo stavu toho klienta, adresa, klíče, to všechno … nebo jako jestli tam 

jsou, tak … s timdle problém nemám, (…) mam většinou stálý klienty, (…) když se lidé 

střídají, tak tam je problém s těma klíčema, to vim, a s dokumentací, ale … spíš … spíš 

někdy jsou dobrý i informace jakoby co se týče toho zázemí rodinnýho, na co by si 

člověk měl dávat pozor.“ (Rozhovor S) „(…) nefunguje telefonní číslo, kdy nevim, jestli 

je hluchoslepý, hluchoněmý, jak je pohyblivý ve skutečnosti, a není zajištěný přístup, to 

znamená, respektive klíče chybí, omezená pohyblivost, a tady už je omezený přístup 

sestry vůbec k danému klientovi, ztížený ten přístup.(…)“ (Rozhovor N) 

Na komunikaci nadřízených a podřízených má vliv to, jak dlouho se znají a 

jestli se vzájemně znali ještě před jmenováním nadřízené do funkce, což má 

na současnou komunikaci pozitivní vliv. „Komunikace s vrchní sestrou i se staniční 

sestrou jsou z mý strany na velice dobrej úrovni, protože … jsem tady už tý služby 

dlouho, takže vlastně jak staniční, tak s vrchní sestrou vlastně jsem se setkala až jakoby 

po … no, prostě přišly vlastně až po mě. Staniční sestra přišla až po mně. Tudíž jsme 

měly nejdřív bázi jako spolupracovnice a to vlastně už do tý nadřízenosti nepřešlo 

způsobem ňákýho direktivního jednání, nebo podobně. Prostě s oběma vycházim 

naprosto … v pořádku.“ (Rozhovor U) 

Vrchní sestra vidí komunikaci s některými podřízenými jako problematičtější a 

jako příklad uvádí situaci, kdy nejsou podřízení ochotni plnit požadavky, které jim dá. 

Naopak bezproblémová komunikace probíhá s těmi podřízenými, kteří pracují 

bezchybně a poctivě vedou dokumentaci. Z pohledu vrchní sestry je vzájemná 

komunikace závislá na kvalitě práce podřízeného. Má to vliv i na četnost komunikace. 

Chybující pracovníci se spíše osobní komunikaci s nadřízenou vyhýbají, uskutečňují ji 

pouze z nutnosti při setkání. Vliv na vzájemnou komunikaci, dle vyjádření vrchní 

sestry, má i důvěra. 
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Co se týče zaměstnanců, jak vyplynulo z rozhovorů i pozorování, přímé 

komunikaci s nadřízenými se nevyhýbají jen „chybující“ zaměstnanci, ale i ti nejlépe a 

nejpoctivěji pracující. 

V komunikaci zaměstnanců s vrchní sestrou jde o komunikaci telefonickou a 

písemnou, v menší míře osobní. Někteří zaměstnanci ale ústní komunikaci 

s nadřízenými před ostatními způsoby upřednostňují. Písemná komunikace 

mezi zaměstnanci a nadřízenou se uskutečňuje především formou vzkazů na nástěnce –

od nadřízených zaměstnancům a ze strany zaměstnanců prostřednictvím denních 

záznamů, v omezené míře probíhá i komunikace pomocí vzkazů na stole a e-mailem, 

což je využíváno k posílání vzkazů, fotografií či výkazů práce. Při telefonování je 

oceňována rychlost vzájemné komunikace, sdělnost a přímost. 

 

2.6.7 Komunikace mezi vrchní sestrou a lékaři 

 

Tato komunikace je osobní, telefonická i písemná, odvíjí se od požadavků 

jednotlivých lékařů a konkrétní situace. Pro podrobnější zjišťování důvodů, proč a kdy 

lékaři volí jaký způsob komunikace, nebyl prostor, neboť rozhovory s lékaři již do této 

práce zahrnuty nebyly a jednalo by se o další výzkumné téma. 

 

2.6.8 Další komunikace vrchní sestry 

 

Vrchní sestra v rámci své práce komunikuje i se svými nadřízenými, zástupci 

jednotlivých zdravotních pojišťoven – ohledně vykázané péče, revizí péče a podobně, a 

též se zaměstnanci ostatních oddělení organizace, jako je například pečovatelská služba, 

osobní asistence, duchovní, dobrovolníci, se kterými převažuje komunikace osobní. 

„Problém trošku vidím v odbornosti … … jednotlivých nadřízených, kdy pan 

ředitel není zdravotník a hůře třeba se mu vysvětlují problémy 

zdravotnické.“ (Rozhovor Z2) Takto se vyjádřila vrchní sestra ke komunikaci se svým 
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nadřízeným. Pan ředitel dané organizace má rozhodovací moc, ale nemá kompetence 

zdravotní. Není-li člověk vzdělán v oboru, hůře se mu objasňují dané odborné 

problémy. 

Vrchní sestra též zmínila, že hůře komunikuje s nadřízenými, kteří mají odlišný 

názor a jsou přesvědčeni o svém pravdivém postupu. 

Z rozhovoru s vrchní sestrou dále vyplynulo, že komunikace je stěžejní část její 

práce v daném oddělení. Též jsem se od ní dozvěděla, že v organizaci není manažer 

kvality, ani neprobíhal vnější audit či diagnostika, což se odráží i na způsobech 

komunikace v daném oddělení. 

 

2.6.9 Komunikace zaměstnanců s dalšími pracovníky 

 

Za užitečnou považují zaměstnanci komunikaci s administrativní pracovnicí, 

která vždy ráda a ochotně pomůže, i když by to dělat nemusela. 

„(…) ještě komunikuji samozřejmě s dalším člověkem (…). S kancelářskou, 

administrativní pracovnicí. Tahleta pracovnice samozřejmě ví o všech úrovních a všech 

bodech, které se týkají nejenom chodu kanceláře, ale i chodu sester v terénu, a jiné 

informace, ohledně pomůcek, telefonních čísel, kde co a jak, proč, a pakliže není 

přítomný žádný z pracovníků, tahleta osoba, byť … byť nemusí a není k tomu pověřená, 

vždycky velice ráda a ochotně vám v té dané situaci pomůže.“ (Rozhovor N) 

Též zdravotníci na toto téma zmínili, že kvůli pracovním povinnostem probíhá 

ještě občas komunikace s kolegy z oboru z jiných pracovišť, kvůli radě, nebo 

konzultaci. 

 

2.6.10 Komunikace mezi zaměstnanci navzájem 

 

Terénní práce znemožňuje pravidelnou osobní komunikaci zaměstnanců 

mezi sebou a tím vázne i vzájemné předávání informací ohledně pacientů. V této 
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komunikaci je velký rozdíl, neboť některé pracovnice o ni mají zájem a hovoří spolu 

více, jiné ne, vzájemnou komunikaci nepotřebují. „Umhmm. Je docela zajímavé, to 

sledovat, jak některé kolegyně jsou prokolegyální a snaží se, aby komunikace tady 

fungovala a proudila, nejenom na té profesní úrovni, ale i na lidské, někdo do toho chuť 

moc nemá, a někdo … nechci říct, že to přímo bojkotuje, ale … ale nějak to 

nepodporuje.“ (Rozhovor T) Záleží to na osobnosti daného člověka. „(…) co se nedá, 

takhle jakoby omluvit, je komunikace s některými kolegyněmi, záleží to hodně 

na osobnostech, s někym se komunikuje hůře, s někým lépe.“ (Rozhovor T) Vzájemná 

komunikace má vliv na vzájemné vztahy zaměstnanců. Vázne-li, může vztahy narušit. 

„Tak já myslím, že asi, ta komunikace je trochu určuje (vztahy mezi zaměstnanci – 

poznámka autorky), protože jsme vlastně všichni trošku takoví sólo … sólo běžci, běžci, 

tak spolu vlastně moc nejsme a jedinej styk, kerej spolu máme, více méně hlavně tou 

komunikací, takže, když někde vázne, tak potom to může pošramotit i vztahy a hůř se to 

jako i řeší potom, jó, ty domněnky … nebo ty nedorozumění.“ (Rozhovor S) 

V současné době probíhá komunikace mezi zdravotníky účelově, formou 

konzultací a předávání informací, výjimečně na osobní rovině. 

Ústní komunikace mezi kolegyněmi navzájem je zaměstnanci vnímána jako 

osobní záležitost těch, kteří spolu chtějí hovořit, nezávisle na pracovních záležitostech. 

„(…) komunikujeme s tím, s kým se chceme bavit, a … spíš to vnímám odděleně od … 

od té odborné práce.“ (Rozhovor T) 

Mezi kolegyněmi je používána převážně komunikace telefonická a na dalším 

místě je předávání písemných vzkazů, které je využíváno hojně, někým příležitostně, 

ale některé zaměstnankyně tento způsob komunikace nevyužívají vůbec. O tom, jak 

probíhá tato písemná komunikace, se respondentka vyjádřila: „Někdy ‘neslušně’ 

(zdůrazněno) … bez podpisů … jen informace, i bez oslovení.” (Rozhovor F) I když jde 

o komunikaci na stejné úrovni, písemné vzkazy někdy postrádají pravidla slušné 

komunikace, což souvisí i se špatnými vztahy na pracovišti. Respondentka si sice 

uvědomuje, že vzájemná komunikace má velký vliv na dobrý a kvalitní průběh 

pracovního procesu, ale rezignuje na zlepšení komunikace mezi kolegyněmi (nikoliv 

mezi pacienty). 
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Od polohy komunikace jako špatné, je viděna vzájemná komunikace i jako 

dobrá, ale jen mezi některými kolegyněmi, které se více znají a mají k sobě důvěru, až 

po vzájemnou komunikaci bezproblémovou. Též by někteří zaměstnanci vítali v této 

komunikaci větší otevřenost. 

Jedna respondentka se domnívá, že pro zlepšení komunikace zaměstnanců 

navzájem by bylo třeba, aby začal každý u sebe. „(…) rozhodně zlepšit by šlo … to by 

musela ale každá kolegyně začít od sebe … prostě poskytovat informace, které mohou 

být užitečné a důležité pro kolegyně. Nezadržovat je, skutečně si to uvědomit, že tohle by 

měla vědět ta druhá, a dát jí to vědět, jakýmkoliv způsobem, vzkazem, SMSkou, 

služebním telefonem, tohle by asi zlepšit šlo. Co se týče ostatní komunikace, která se 

netýká té profesní stránky, tam by rozhodně šlo zlepšit to, co už tady bylo nějak začato a 

pak to šlo zase nějak do vytracena, scházet se i mimo práci, komunikovat spolu jako 

známí nebo přátelé, ne jako kolegyně, tohle by zlepšit šlo.“ (Rozhovor T) 

Vliv na vzájemnou komunikaci kolegyň mezi sebou je viděn zaměstnanci 

ze strany vedení: „Ještě bych chtěla říci, že … ač … prostě pokud komunikace vázne, 

tak já z toho ponejvíce viním naše vedoucí pracovníky, ač oni si nad tím rádi a často 

myjí ruce, že naše komunikace je také naše věc, ale myslím si, že by neměli ztrácet 

trpělivost nám … nás v tom jakoby podněcovat, abychom komunikovali tak, jak máme, 

mezi sebou, a také nám šli příkladem. Je třeba si uvědomit, že ten kolektiv se mění, že … 

že někdo odejde, přijde nová kolegyně a … ta třeba nemusí být zvyklá, ani nemůže 

vlastně vědět, jakým způsobem je … se komunikuje v domácí péči, kde se nestýkáme 

pravidelně, takže, myslim si prostě, že naše vedení by tu komunikaci naší mělo 

ovlivňovat víc.“ (Rozhovor T) Z předchozího sdělení je patrné, že leckdy komunikace 

mezi zaměstnanci vázne a podíl na tom mají i nadřízení, kteří nejdou příkladem a 

komunikaci mezi zaměstnanci pozitivně neovlivňují. 

„Od nástupu ta komunikace je veškerá žádná … díky teda tomu, že tady vlastně 

dochází k zastrašování, jedné, druhé a není žádoucí ze strany vedení, abychom se 

mezi sebe … mezi sebou bavily. Pakliže to vedení nestíhá, nebo má nějaký problém, pak 

nás naopak nutí, abychom si vlastně vše vyřídily po telefonu a nebo nějakým způsobem, 

ale jinak ta komunikace je opravdu omezená, buď nás rozdělují, s tím, že se nesmíme 
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vlastně mezi sebou vůbec bavit a přenášet si informace, a nebo naopak, že se musíme 

bavit, ale je to jenom vždycky z popudu vedení tak, jak dejme tomu, se to 

hodí.“ (Rozhovor N) Toto sdělení poukazuje na to, že na pracovišti dle respondentky 

dochází k zastrašování a není žádoucí, aby spolu zaměstnanci běžně komunikovali. 

A v případě, že vedení nestačí vše potřebné vyřídit, tak čeká, že si to sdělí zaměstnanci 

mezi sebou bez jeho přičinění. 

Jak již bylo výše zmíněno, v terénní práci není možná pravidelná osobní 

komunikace zaměstnanců a tím vázne vzájemné předávání informací. Tento stav navíc 

ještě zhoršuje to, že někteří zaměstnanci ani do vzájemné komunikace chuť nemají. Též 

nadřízení nejdou příkladem a komunikaci mezi zaměstnanci pozitivně neovlivňují. To 

vše má následně vliv na průběh pracovního procesu. 

 

2.6.11 Komunikace zaměstnanců s lékaři 

 

Na toto téma se respondentka vyjádřila: „Většinou nemám problém. Přesto 

přetrvává: lékaři v nás většinou nevidí partnery v péči o pacienty, neumí nás lépe 

využít …“ (Rozhovor F) 

V komunikaci mezi lékaři a nelékařským zdravotnickým personálem je patrná 

komunikační nerovnost vycházející z postoje lékařů, kteří se považují, dle mínění 

nelékařů, za nadřazené. 

Komunikace zaměstnanců daného oddělení s lékaři probíhá především 

písemnou formou, pravidelně jednou za měsíc jsou lékaři informováni o zdravotním 

stavu pacientů, podle stavu pacienta i častěji (zprávy ošetřujícímu lékaři o stavu 

pacienta), a v případě potřeby i formou telefonickou, pokud je například potřeba 

domluvit vyšetření, a v některých případech, jako je řešení neodkladných záležitostí, 

i ústní, ale to jen u některých zaměstnanců, neboť tento způsob je náročný časově. 

Ústně s lékaři komunikují především nadřízení pracovníků. E-mailovou korespondenci 

s lékaři zaměstnanci nepoužívají. 
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Co do četnosti je komunikace mezi zaměstnanci a lékaři různá, od velmi časté, 

pravidelné, přes občasnou až po minimální – „(…) protože není příležitost, a vlastně asi 

ani né důvod (…)“. (Rozhovor S) 

Délka komunikace mezi zaměstnancem domácí péče a lékařem je omezena 

nedostatkem času obou zúčastněných. 

„Nedochází k ní často (ke komunikaci s lékaři – poznámka autorky) 

a v poslední době jsem s tím neměla problém. Probíhá tak, že většinou jsem to já, kdo 

kontaktuje toho lékaře, sdělím mu, o co se mi jedná, a on se k tomu nějak 

postaví.“ (Rozhovor T) 

Při komunikaci s lékaři je to většinou pracovník domácí péče, který kontaktuje 

lékaře, když má potřebu mu něco sdělit. 

Dle vyjádření některých zaměstnanců je jejich komunikace s lékaři užitečná a 

potřebná pro pacienty, ale zároveň jim vadí, že ze strany vedení není podporovaná, že 

vedení preferuje, aby lékaři komunikovali s ním a ne aby si vše potřebné s lékařem 

vyřídil přímo pracovník. 

Velice problematické je komunikovat s lékaři v případě, kdy lékař pod vlivem 

tlaku zdravotní pojišťovny omezí či ukončí péči pacientovi, který péči v daném rozsahu 

potřebuje. Nic nepomůže, že pracovník domácí péče hovoří s lékařem o aktuálním 

zdravotním stavu pacienta a vysvětluje mu potřebnost další zdravotní péče. Stává se to i 

v případě, že u pacienta zrovna dojde ke zhoršení stavu a péče by byla naopak třeba 

navýšit. Lékař však v souladu s doporučením pojišťovny naopak konstatuje například, 

že když rehabilitační péče nevede ke zlepšení, jde o zbytečné vynakládání prostředků. 

Pojišťovny též nepovažují za nutné poskytovat celostní péči, v domácí péči hradí jen 

úkony léčebné a rehabilitační, nehradí však péči uspokojující psychické potřeby 

pacienta. V této oblasti však je třeba uskutečnit změny na vyšší úrovni, než je dané 

oddělení či organizace. 
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2.6.12 Komunikace pacientů s lékaři 

 

Jak se vyjádřili pacienti, jejich komunikace s lékaři probíhá převážně ústně –

 v ordinaci lékaře či v domácnosti pacienta a také telefonicky. Obvodní lékaři převážně 

sami od sebe s pacienty v domácí zdravotní péči nekomunikují, pouze pokud je pacient 

zavolá. Osobně za pacientem většinou nepřijdou, pokud pacient kvůli zdravotnímu 

stavu sám nemůže za lékařem. 

Z pohledu pacientů je na komunikaci mezi pacientem a lékařem málo času, 

pacienti tuto komunikaci považují za nedostatečnou a chtěli by, aby lékaři věnovali 

komunikaci s nimi více času. „(…) Je pravda, že pan doktor, každej pan doktor vlastně, 

se se mnou nevybavuje a nemůže vybavovat tak jako třeba odborná pracovnice Charity 

… protože k tomu nemá ten potřebný časový prostor. (…)“ (Rozhovor K) Malý časový 

prostor pro komunikaci mezi pacientem a lékařem pacientům nevyhovuje. 

Zde však může dojít ke změně především nastavením celého zdravotního 

systému, kdy bude mít lékař na daného pacienta více času a bude s ním moci v klidu i 

pohovořit a ne jen ve spěchu ho vyšetřit. Jak sdělili pacienti, lékaři se komunikaci 

s nimi věnují čistě účelově, komunikace provází vyšetření a ošetření, pro lékaře jde 

o tok informací směřující ke zdokumentování zdravotního stavu pacienta, nebo 

vyhovění pacientovi, kdy například žádá lékaře o recept, když mu dochází léky. 

Pokud už si lékař na komunikaci s pacientem najde čas, pak jsou pacienti 

spokojeni s tím, jak s nimi lékaři mluví, jen postrádají možnost více s lékaři 

komunikovat i na osobní rovině. 

Navštíví-li ošetřující lékař pacienta mimo svoji pracovní dobu, má na pacienta 

čas a může s ním více komunikovat i na osobní rovině, potěšit slovem i pohlazením. 

 

2.6.13 Formální stránka komunikace na pracovišti 

 

Zaměstnanci, kteří jsou v organizaci méně než deset let, neví, jestli je 

na pracovišti formální stránka komunikace nějak stanovena, jestli nějaké dokumenty 
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na toto téma na pracovišti existují. A jak vyplynulo z pozorování, ani noví zaměstnanci 

nejsou s žádnými takovými dokumenty seznamováni. Dílčí informace zaznívají 

na poradách a jsou zaznamenávány v zápisu z porady, takže jediným současným 

„(…) dokumentem jsou výňatky ze zápisů ze schůzí (…).“ (Rozhovor T) 

Pouze jedna pracovnice, která v oddělení pracuje již třináct let, sdělila, že 

při nástupu podepisovala dokument o tom, co musí při komunikaci dodržovat. 

 

2.6.14 Včasnost informací 

 

Vrchní sestra si myslí, že dostává potřebné informace včas a pokud se tak 

někdy nestane, tak si příslušné informace dohledá, nebo se doptá u toho, o kom si myslí, 

že by to mohl vědět. 

Zaměstnanci si nemyslí, že by informace potřebné ke své práci dostávali 

pokaždé včas, jak od svých nadřízených, tak i od kolegyň. „Občas nedostanu důležitou 

informaci od nadřízených, nebo kolegů o chodu práce, nebo prostě informace, která se 

bezprostředně týká mé práce, je to tím, že jsme nedokonalí lidé, a ten člověk, který mi 

má tu informaci dát, zrovna v tu chvíli to nedomyslí, že by mi tohle měl 

sdělit.“ (Rozhovor T) 

Pozdní předávání informací je ovlivněno nejen lidským faktorem, ale i 

nemožností pravidelné osobní výměny informací, která je nahrazována písemnými 

vzkazy a telefonáty. Jedna respondentka se vyjádřila, že včas dostává informace 

od staniční sestry, ale že informace „nejsou někdy ověřené“ (Rozhovor N) a tak 

na základě toho může u pacienta komunikace váznout, což se nějak snaží zachránit 

svým přístupem. Jak již bylo zmíněno, v pozdním předávání informací hraje roli lidský 

faktor a má to vliv na vzájemný vztah zaměstnanců – když informace váznou, tak 

negativní. „(…) pokud se například nedozvím informaci, kterou potřebuju, tak to ztíží 

mojí práci a tím pádem se trochu znegativní můj vztah k té osobě, která to způsobila, 

podle mého názoru.“ (Rozhovor T) 
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Pro pacienty je například důležité získat včas informaci, kdy příště k nim 

zdravotnický pracovník přijde. 

Na téma získávání ověřených informaci včas padl následující návrh: 

„(…) představovala bych si něco na způsob nemocničních vizit. Či zavedení 

pravidla, že sestra, která má na starosti nějaké pacienty a některý den ji bude někdo 

zastupovat, předá své pacienty zastupující sestře se všemi potřebnými 

informacemi.“ (Rozhovor F) Tento návrh (předávání informací o pacientech formou 

vizit či povinných hlášení) je otázkou organizačních změn a bude záležet na vedení, 

jestli nějaké změny v tomto ohledu uskuteční. Předávání informací by též usnadnil 

někdo, kdo by dělal v oddělení komunikačního koordinátora. 

 

2.6.15 Komunikační atmosféra 

 

Na toto téma se vrchní sestra vyjádřila: „Já si myslím, že spíš, že je velice 

vstřícná, že pracovníci mohou přijít s jakýmkoliv problémem a snažíme se mu vyjít 

vstříc a pokud je to pracovník, který je třeba tichý, nemá potřebu komunikace, tak se 

snažíme z naší strany se k němu nějakým způsobem přiblížit a dát mu najevo, že se 

nemusí ničeho bát a může otevřeně hovořit o čemkoliv.“ (Rozhovor Z) 

Vrchní sestra se snaží v oddělení vytvářet vstřícnou komunikační atmosféru, 

což podporuje svým osobním přibližováním k méně komunikativním zaměstnancům. 

Zaměstnanci mají ke komunikační atmosféře na pracovišti tyto názory: 

„(…) hlavně to někdy vnímám, že o naše pocity a vnímání situace ani nikdo 

nestojí.“ (Rozhovor F) Takto se vyjádřila jedna respondentka, že osobní prožívání 

zaměstnanců se nadřízení nevěnují, a též dodala, že jí na pracovišti chybí bezpečí a 

prostor pro vyjádření názorů, vnímá, že komunikační atmosféra je ovlivněna typem 

práce, kdy terénní zaměstnanci jsou v osobním kontaktu málo. 

„(…) řekneš svůj názor, tak si … tak si zaděláš na to, že máš 

problémy.“ (Rozhovor H) Zde je patrný strach vůbec svůj názor na pracovišti vyjádřit. 

A následující respondentka vnímá komunikační atmosféru takto: „Destruktivní. No, já 
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se omlouvám, ale tak to vnímám, destruktivní. (…)“ (Rozhovor N) 

Další respondentky vidí komunikační atmosféru následovně: „Tak já si 

nestěžuju, ani nemam pocit, jako … záleží asi taky na typu člověka, ale obecně když 

budu mluvit za sebe, tak nemam pocit, že by teda tak nějak komunikační atmosféra byla 

špatná. To potom záleží na vzájemných vztazích a podobně. Ale nemam pocit, že 

na našem pracovišti nějak by byla špatná komunikace.“ (Rozhovor U) 

„(…) mě přijde, že komunikačně je otevřená (atmosféra na pracovišti – 

poznámka autorky), ale myslim, že ne všichni mý kolegové to tak 

vnímají.“ (Rozhovor S) 

Komunikační atmosféra na pracovišti je na jedné straně vnímána pracovníky 

jako destruktivní, bez zájmu o prožívání zaměstnanců, bez pocitu bezpečí, bez prostoru 

pro vyjádření vlastního názoru, až po ne špatnou, vstřícnou a otevřenou. V tomto 

vnímání se odráží osobní pohled zaměstnance ovlivněný vlastním prožíváním. 

Na to, jak vnímají zaměstnanci komunikační atmosféru, má dle zjištění vliv 

jejich osobnost, způsob jejich komunikace a také vztah s kolegy i nadřízenými. 

Například jako otevřenou vnímá komunikační atmosféru na pracovišti zdravotnice, 

která je zcela nekonfliktní, empatická, které se může kdokoliv s čímkoliv svěřit, snažící 

se vyjít každému vstříc, v kolektivu je velice oblíbená a i pro svoje zkušenosti 

respektovaná. 

 

2.6.16 Porady 

 

Porada na daném pracovišti probíhá jednou za měsíc v odpoledních hodinách. 

O čase a místě konání se účastníci dozvídají z nástěnky, asi týden předem, někdy ale i 

později. Pokud dojde k umístění této zprávy až na poslední chvíli a ještě případně ten 

den zaměstnanec na sesternu zrovna nejede, může mu to značně narušit jeho osobní 

program. Z toho vyplynula vhodnost realizace změny, o které je vrchní sestra ochotna 

uvažovat, a to zasílání pozvánek na porady zaměstnancům e-mailem, neboť tímto 

způsobem se mají možnost tuto informaci dozvědět leckdy dříve. 
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Program porady účastníci předem nedostávají. Porady mají ponejvíce 

informativní charakter, případně i hodnotící, kdy je hodnoceno určité pracovní období. 

Poradní ani spolurozhodovací funkce zaměstnanců na poradách zastoupena není. 

Zaměstnanci vidí porady jako neprofesionální, vnímají chybějící roli 

moderátora a komunikaci v rámci porad vidí jako neefektivní, bez spádu, s ne vždy 

vydařenými konzultacemi. „(…) možná by bylo vhodné na schůzi oddělovat více, co je, 

z toho, co tam zaznívá, co jsou podstatné informace a co je v uvozovkách tlachání, které 

jenom zdržuje.“ (Rozhovor T) 

Zaměstnancům je na poradách pouze sdělováno stanovisko nadřízených, s čím 

jsou či nejsou spokojeni, a co od zaměstnanců očekávají. Též si zaměstnanci myslí, že 

návrhy na změny a námitky řadových zaměstnanců na poradách ani nemají cenu a je 

třeba striktně dodržet, co nadřízení nařídí. Dokládají to i následující dvě vyjádření 

respondentek: „(…) jsou věci, který se musí dodržet, tak s tima se člověk musí smířit, ať 

se mu líbí, nebo ne, tak jako už to dneska samozřejmě chodí (…).“ (Rozhovor U) 

„Samozřejmě ty návrhy tady jsou, ale protože nejsme na stejné úrovni a 

nechceme … nechtějí se s náma vedení bavit jako se stejně rovnýma, abychom se mohli 

posunout někam dál, to znamená, že když mám nějaký určitý návrh, tak je smeten 

nejenom ze stolu, ale je řečeno prostě, že z mé pozice není, neexistuje tady relativně 

daná rovnost, jako je v malých, nejenom soukromých firmách, a vyslechnout si pro a 

proti a posunout firmu dál, ale je tady spíš ta forma sdělit, nechat podepsat a nemít 

žádné připomínky, řídit se těma danýma a nařízenýma pokynama.“ (Rozhovor N) 

Někdo svůj nesouhlas na poradě projeví, jiný ne, podle osobnosti. „… jsou to 

věci, s kterými my, jako ostatní, více či méně souhlasíme nebo nesouhlasíme, někdo to 

projevuje nahlas a veřejně, já to nedělám, protože jsem introvert.“ (Rozhovor T) 

Dle vrchní sestry by bylo vhodné na poradách více hovořit o jednotlivých 

pacientech. 

Frekvence porad jedenkrát za měsíc je nedostatečná, jak z pohledu vedení, tak i 

z vyjádření zaměstnanců. Konání porad by bylo zapotřebí častěji, což je však kvůli 

chodu oddělení nereálné, neboť by muselo být na pracovišti více zaměstnanců, aby 

zajistili péči o pacienty. 
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Zápisy z porad byly dříve (rok 2011) prováděny na volný list papíru, který byl 

k dispozici na nástěnce na sesterně. To se ovšem neosvědčilo (jak sdělila vrchní sestra 

při rozhovoru), a tak se v roce 2012 přešlo na provádění zápisů z porad do samostatného 

sešitu k tomu určenému. V zápisu se střídají jednotliví zaměstnanci. 

Při zápisu je zaznamenáno následující: datum konání, seznam přítomných, 

jednotlivé projednávané body – požadavky vrchní sestry, staniční sestry, jednotlivých 

zaměstnanců, kdo zápis provedl. U jednoho zápisu bylo shledáno, že chybí jméno a 

podpis vyhotovitele. 

Zaměstnanci mají sešit se zápisy z porad k dispozici v kanceláři staniční sestry, 

aby se mohli k projednaným bodům vracet. (Tato možnost je však využívána 

minimálně.) 

Zápisy z porad jsou podle zaměstnanců nedostatečné, neboť v zápisu nejsou 

pokaždé zaznamenány všechny řečené informace, které pak zaměstnancům, 

nepřítomným na poradě, chybí. „(…) v posledních měsících jsem nechodila na schůze 

z důvodu pracovní doby a snažila jsem se ty informace, které zazněly na schůzi, zjistit 

ze sešitu, ale to často … často tam nebylo úplně všechno, takže po některých 

informacích jsem se musela složitě pídit … nedovedu si teď uvědomit, jestli … ale jo, 

stávalo se, že některá důležitá informace se ke mně prostě nedonesla a já jsem pak 

jakoby dělala chyby, v té svojí práci, přesto, že … že jsem byla přesvědčená, že za to 

nemůžu.“ (Rozhovor T) Nedostanou-li se k zaměstnanci potřebné informace, má to vliv 

i na jeho odvedenou práci. 

 

2.6.17 Dokumentace 

 

Dokumentace na daném oddělení, obzvláště denní záznamy o prováděné péči 

u pacienta, zhodnocení jeho celkového stavu a zápisy v knize denních hlášení, je 

významnou součástí každodenní komunikace terénních pracovníků, neboť si tak 

zaměstnanci předávají důležité informace týkající se jejich práce. 

Po konzultaci s vedoucí daného oddělení byly do prostudování zahrnuty i další 
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dokumenty, jako třeba ošetřovatelské postupy či náplně pracovníků na daném oddělení, 

neboť i změna v těchto oblastech na daném oddělení je velice aktuální. (Seznam 

prostudované dokumentace – viz příloha č. 2.) 

 

Denní záznamy 

 

slouží k zaznamenávání prováděných úkonů u pacienta současně s jeho 

momentálním zdravotním stavem. Pracovník je povinen číst zápisy z předchozích dnů, 

aby byl informován o stavu pacienta a prováděné péči kolegyněmi v předchozích dnech. 

Jelikož zaměstnanci spolu nejsou v osobním kontaktu, jsou pro ně tyto zápisy 

významnou cestou předávání informací. 

Denní záznamy jsou prováděny na stanovených formulářích s předtištěným 

názvem zařízení a oddělení, názvem formuláře a dále obsahují příjmení a jméno 

pacienta, jeho rodné číslo, číslo listu, datum, kód výkonu, čas návštěvy, prováděnou 

činnost, stav pacienta, případně poznámku či spotřebu materiálu. Uvádění čísla listu je 

však často opomíjeno. 

Zápis je vyhotovován propiskou modré barvy, v případě zápisu v den 

pracovního volna je kód výkonu ještě označen zvýrazňovačem. U zápisu je též většinou 

razítko a podpis vyhotovitele zápisu, ale dost často tyto údaje chybí. V dokumentaci 

k podpisu zdravotníci používají podpis dle svého vzorového podpisu, který je součástí 

vyhotoveného seznamu zaměstnanců daného pracoviště. Záznam je proveden stručně a 

srozumitelně, obsahuje i reakce pacienta na provedenou péči. V zápisech jsou však 

běžně používány zkratky, jejichž seznam na daném oddělení neexistuje, a tak jsou 

používány pro stejné pojmy rozdílné zkratky. Proto jsem po prostudování denních 

záznamů vytvořila návrh zkratek (Návrh zkratek používaných v dokumentaci –

viz příloha č. 4.) a tento dokument jsem nechala připomínkovat kolegyněmi. 

Po zanesení úprav a změn jsem výsledný návrh dokumentu předložila staniční sestře 

ke schválení (červenec 2012). 

Oprava zápisu probíhá jednoduchým škrtnutím s přidáním data a podpisu 

zhotovitele opravy, aby byl původní zápis čitelný, pouze u pěti zaměstnanců. 
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V ostatních případech dochází k nevhodně prováděným opravám, kdy je zápis 

přepisován, přelepován či překrýván bílou krycí barvou. Nevhodně prováděná oprava 

zápisu se vyskytuje u stále stejných zaměstnanců. Proto jsem navrhla, aby se připravilo 

a uskutečnilo školení zaměstnanců o vedení dokumentace, aby si osvojili či připomněli 

správné provádění zápisů. Školení zatím (květen 2012) neproběhlo. 

 

Další dokumentace pacienta 

 

V současné době (květen 2012) je část dokumentace psaná ještě ručně, část je 

již realizována v počítačovém programu IS (informační systém) Cygnus, se kterým se 

na oddělení začalo pracovat v únoru 2011. 

Prvním dokumentem, sepsaným s pacientem, je smlouva o poskytování domácí 

péče. Existuje pro ni příslušný formulář. Tato smlouva nahrazuje souhlas 

s poskytováním zdravotnických služeb. Na jejím základě pak zařízení spolupracuje 

s ošetřujícím lékařem a zdravotní pojišťovnou. 

Pokud pacient poskytne od svého bytu klíče, sepíše se i potvrzení o předání 

klíčů, které kromě nezbytných identifikačních údajů obsahuje počet předaných klíčů. 

Mnoho pacientů je imobilních, nebo s výrazně sníženou mobilitou, nebo je u nich riziko 

akutních zdravotních obtíží (diabetes, srdeční nemoci …) a v takovém případě jsou 

klíče od bytu nezbytné. 

Dále se sepisuje s pacientem anamnéza a navrhuje se plán poskytované péče. 

Tyto dokumenty, spolu s denními záznamy u pacienta, jsou archivovány na pracovišti 

v uzamykatelné kartotéce. 

Mezi dokumenty o pacientovi zcela chybí souhlas s poskytováním informací, 

což bylo vrchní sestře oznámeno (květen 2012). 

Co se týče počítačového programu IS Cygnus, zamýšlela jsem se nad tím, že 

na konci měsíce píše zprávy ošetřujícímu lékaři zaměstnanec, který v daném týdnu péči 

provádí, a následující týden sestavuje ošetřovatelský plán většinou jiný zaměstnanec, 

který provádí u pacienta péči v daném týdnu na začátku dalšího měsíce. Vzhledem 

k tomu, že tento postup jsem shledala jako časově i odborně nevýhodný, navrhla jsem, 
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aby ošetřovatelský plán byl sestavován ve stejný den se zprávou ošetřujícímu lékaři, 

neboť zaměstnanec, který k pacientovi dosud jezdil, zná jeho stav lépe než ten, který 

leckdy péči u pacienta teprve začíná, a též se tímto postupem ušetří čas, neboť se 

nemusí opakovaně dané počítačové soubory otevírat. 

Tato dílčí změna byla po konzultaci s vrchní sestrou uskutečněna vzápětí 

od následujícího měsíce, a to od května 2011. Po ročním provádění tohoto postupu je 

v tomto nadále s úspěchem pokračováno. Připravené ošetřovatelské plány jsou na konci 

měsíce vytištěny, sešity sešívačkou a shromážděny v deskách na sesterně. Na začátku 

dalšího měsíce jsou pak přiloženy k ostatní dokumentaci pacienta. (V této souvislosti 

jsem navrhla změnit i počet vykazovaných hodin na ukončování a zakládání nové 

dokumentace, což vrchní sestra též uskutečnila.) 

Dále jsem zjistila, že v tomto počítačovém programu nekomunikují všechny 

části jedné evidence s jinou, například při provedené změně léků v sociální části 

program sám neprovede změnu léků v části týkající se dokumentace klienta ani v části 

vykazování na zdravotní pojišťovny, nebo že při sestavování ošetřovatelských plánů 

program automaticky negeneruje datum konce daného měsíce, či nelze tisknout více 

vyhotovených zpráv najednou, je třeba zadávat každého pacienta při tisku samostatně a 

podobně. To vše zaměstnance při jejich práci velice zdržuje. 

Zcela zde chybí: plán péče o defekty, plány rehabilitace, záznamy spotřeby 

materiálu, záznamy vzhledu defektů, informace ve vztahu k aplikaci inzulínu či 

v souvislosti s odběrem biologického materiálu, v ošetřovatelských plánech některé 

ošetřovatelské diagnózy, jako například snížená pohyblivost, v plánu rizik například 

riziko infekce z důvodu nesprávného provedení odběru krve či aplikace injekce, nebo 

riziko nevolnosti v důsledku špatné snášenlivosti výkonu. 

Veškeré tyto nedostatky jsem podrobně sepsala, konzultovala s dalšími 

zaměstnanci, následně jsem zaznamenala připomínky a vrchní sestra vše 

zaslala tvůrcům programu a domluvila s nimi změny a doplňky. 

 

Dále z rozhovoru s vrchní sestrou vyplynulo, že to, jak má přesně zdravotnická 

dokumentace být vedena, neví ani revizní sestra zdravotní pojišťovny, která byla 
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v oddělení na kontrole. 

„(…) v podstatě dokumentaci si vede zdravotnické středisko podle nějakého 

hrubého rámce a ani například revizní sestra zdravotní pojišťovny nevěděla, jak přesně 

má dokumentace vypadat.“ (Rozhovor Z2) 

Některé části dokumentace vytvářejí přímo zaměstnanci daného oddělení, 

některé části jsou dle sdělení vrchní sestry vytvářeny v rámci celé organizace na úrovni 

celostátního zdravotnického kolegia Charity Česká republika. 

Dle vyjádření vrchní sestry by šly určitě některé části dokumentace 

zjednodušit, což je velké téma ke změně. 

Dokumentace se jeví jako přehnaná i zaměstnancům a též ne vždy jako 

aktuální a smysluplná. „(…) přijde mi, že některý … některý nový dokumentace, nebo 

vsuvky do dokumentace, mě přijdou zbytečný, nějak jsem neporozuměla jejich 

smyslu.“ (Rozhovor S) 

„Co se týče dokumentace, tak to je kámen úrazu, protože toho, co musíme 

dokumentovat, a jakým způsobem, je hodně moc, (…) jednak mě to přetěžuje a jednak 

mě to velmi obtěžuje, takže to nedělam tak dokonale a tak s takovým nasazením, jak 

bych asi měla. Nejsem spokojená s tím, co všechno (zdůrazněné slovo) musíme 

dokumentovat, čili s tím objemem, a skoro bych řekla, že … naše vedení to svádí 

na pojišťovnu, že toto pojišťovna vyžaduje, že … že to tam musí být, že když to tam 

nebude, tak budou pokuty, ale skoro bych řekla, že by to rozhodně šlo udělat 

jednodušeji, kdyby se vedení zaměřilo skutečně úplně konkrétně a úplně jednoznačně 

na věci, které tam být musí, a od toho ostatního nám dali pokoj.“ (Rozhovor T) 

 

U pacientů zaměstnanci vedou sešit návštěv, který slouží k náhodným 

kontrolám ze strany vedoucích pracovníků. Zdravotníci tam zapisují datum a čas 

příchodu a odchodu od pacienta, popis konkrétní prováděné činnosti a stav pacienta 

spolu s podpisem. V případě kontroly zaměstnance je zde proveden zápis o kontrole 

s datem a hodinou kontroly spolu se jménem, kdo kontrolu provedl. Tentýž zápis 

zaměstnanci provádějí i do dokumentace. Dle vyjádření zaměstnanců je to obtěžuje, 

opakované zapisování téhož považují za nesmyslné a odvádí je to od samotné péče 
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o pacienta. „(…) nerozumim, proč máme tak zvaný sešit u klientů, u všech, kam píšeme 

návštěvu, neoficiální dokumentace, tak to nechápu, tomu jsem neporozuměla, často 

na to zapomínám a obtěžuje mě to.“ (Rozhovor S) K názoru zaměstnanců se však 

vedení nevyjádřilo a zdvojené zápisy jsou nadále prováděny. Kdyby záleželo 

na zaměstnancích, sešity by určitě nezavedli, protože potřetí se tentýž zápis uvádí ještě 

do formulářů na zapisování krevních tlaků, které jsou též u pacienta k dispozici. S tím, 

jak musí zaměstnanci vést dokumentaci, spokojeni nejsou. 

Na dotaz, jestli by šlo toto téma přednést na poradě, aby se něco změnilo, jsem 

se dozvěděla následující: „Podle mě by to nešlo, protože to je razantní nařízení, který 

prostě … k tomu nemají bejt dodatky, a když nějaký dodatky máš … to nemá cenu, 

prostě říkat nějaký námitky, protože takhle to bude.“ (Rozhovor H) Nejen z této 

odpovědi je patrná rezignace ze strany zaměstnanců k návrhům na změny, ale i 

z dalších, jako třeba z následující: „(…) člověk jakoby vypisuje … prostě … tolik papírů, 

mě prostě … jako zásadně nevyhovuje, ale vim, že to teda asi není nic platný. 

(…)nevěřim tomu, že by to šlo nějak změnit (…) prostě neustále se nabalujou nový a 

nový věci, který nemam pocit, že … že jako jsou tolik důležitý, pomalounku ustupuje 

do ústraní vlastní práce před práci papírů. To jako, to je věc, která mi vopravdu 

vadí  (…).“ (Rozhovor U) 

Samotné několikanásobné vykazování toho, co bylo vykonáno, začíná 

vytlačovat samotný odborný výkon u pacienta. 

 

2.6.18 Další písemná komunikace 

 

Kniha denních hlášení 

 

I toto je způsob komunikace mezi zaměstnanci a nadřízenými daného oddělení. 

Tato kniha je umístěna v kanceláři staniční sestry a jsou do ní od zdravotníků 

prováděny zápisy s uvedením data, jména pacienta, znění záznamu a je připojeno jméno 

a podpis zaměstnance, který zápis vyhotovil. 
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U zápisů často není uváděno, kdo zápis zhotovil (o tomto nedostatku byla 

vrchní sestra informována), jinak jsou z mého pohledu zápisy prováděny stručným a 

srozumitelným způsobem. 

 

Výkaz jízd 

 

Zaměstnanci vedou každodenně výkaz jízd, který zobrazuje pracovní dobu 

včetně adres navštívených pacientů a počet ujetých kilometrů. Je zde zaznamenáván čas 

návštěvy u daných pacientů i čas potřebný pro cestu mezi nimi. Vše slouží jako podklad 

pro účtování zdravotním pojišťovnám. 

 

Rozpis služeb 

 

Dalším dokumentem je rozpis služeb, který zhotovuje staniční sestra. Jedná se 

o konkrétní plán práce jednotlivých zaměstnanců na daný týden. 

Rozpis služeb je pracovníkům předáván v písemné formě v pátek 

v odpoledních hodinách. A jelikož se již během dne pacienti ptají, kdo a v kolik hodin 

k nim v pondělí přijde, nemohou jim zaměstnanci na danou otázku odpovědět. Proto 

jsem vedení předložila návrh, aby byl předběžný rozpis služeb zasílán e-mailem již 

ve čtvrtek a tím mohly být v pátek dotazy pacientů zodpovězeny. Staniční sestrou však 

bylo konstatováno, že ještě v průběhu pátku dochází leckdy k velkým změnám 

v rozpisu a návrh ke změně zamítla. Toto téma zůstalo nadále otevřené, neboť řešení 

nebylo nalezeno. 

 

Evidence docházky 

 

Je prováděna na příslušném formuláři a slouží hlavně k předávání informací 

o tom, kdy kdo může sloužit o víkendu či svátku, kdo si dobrovolně který týden vezme 

odpolední směnu, či kdy kdo plánuje dovolenou či potřebuje náhradní volno. 
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Tento způsob zaznamenávání jsem shledala jako stručný, jasný a srozumitelný, 

bez nutnosti provedení změn. 

 

Nástěnky 

 

Zde jsou uveřejňovány nejdůležitější aktuální zprávy, jako například změna 

adresy pacienta či nově zavedená péče, datum konání porady a další aktuality. Tyto 

vzkazy jsou nezbytným způsobem komunikace mezi zaměstnanci navzájem i 

mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými, neboť u terénních pracovníků je to častější 

způsob komunikace, než přímý rozhovor. 

 

Vizitky 

 

Další téma, zjištěné pozorováním jako vhodné ke změně, jsou vizitky 

s telefonními kontakty. 

Když zdravotník přijímá nového pacienta do péče, nemá u sebe služební 

vizitku, kterou by mohl pacientovi předat. Každý pacient při přijetí dostává Dohodu 

o poskytování ošetřovatelské služby, kde jsou uvedeny kontakty na dispečink, a vizitku 

staniční/vrchní sestry. A tak se to řeší psaním telefonního čísla na papír, což jednak 

zdržuje, jednak to nepůsobí reprezentativně a vrhá to špatný stín na kulturu organizace. 

Nebo to někteří zaměstnanci řeší předáním své osobní vizitky, což způsobuje následné 

potíže v telefonické komunikaci mezi zaměstnanci a pacienty, když pacient volá 

zdravotníkovi, který k němu jindy chodí, ale právě má volno. Toto téma jsem 

v červnu 2011 předložila vrchní sestře daného oddělení a ta ho shledala oprávněným a 

přislíbila jeho řešení – zhotovení vizitek. V současné době (červenec 2012) však dosud 

zaměstnanci svoje služební vizitky nemají. 
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2.6.19 Další komunikační témata 

 

Neméně důležité téma hodné pozornosti se týká poskytovaných klíčů 

od pacientů. I v této oblasti komunikace vázne, jelikož se zaměstnanci navzájem ani 

většinou nepotkají, a tak si nemohou informace sdělit osobně. Často tak dochází 

k nepříjemným situacím. I když existuje skříňka, kde jsou všechny klíče od pacientů 

umístěné a nadepsané jejich jmény, stává se, že sestra klíč ve skříňce přehlédne, 

obzvlášť tehdy, když předchozí sestra pověsí nedopatřením klíče od pacienta k jinému 

jménu, či při získání nových klíčů není možné klíče od nového pacienta pro nedostatek 

místa zařadit ve skříňce abecedně. Pak se stane, že sestra přijde před dům pacienta a 

nemůže se dozvonit, neboť pacient je ležící či hůře pohyblivý a nemůže otevřít. Tento 

komunikační nedostatek vyústil v to, že jsem vrchní sestře navrhla, že vytvořím seznam 

pacientů, od kterých jsou klíče, současně s konkrétním popisem, kde je klíč ve skříňce 

umístěn. Též jsem navrhla umístění tohoto dokumentu na nástěnku. 

Dalším problémem s tím souvisejícím, se jevila otázka patra, ve kterém pacient 

bydlí. Leckdy se stává, že pacienti, kteří bydlí ve vícepodlažních domech, 

se zaměstnancem po zazvonění nekomunikují pomocí mluvítka a jen „odbzučí“ 

na otevření dveří. Pokud zdravotník pacienta nezná, nezbývá nic jiného, než jít pěšky 

patro po patru, někdy až do nejvyššího podlaží, a dle vizitek na dveřích hledat, kde 

pacient bydlí. Proto jsem navrhla, aby i tato informace (patro a číslo dveří) u jména 

pacienta byla uvedena a byla snadno dostupná na nástěnce, v případě klíčů současně 

připsána i na štítek u klíčů. 

Dle obou výše uvedených komunikačních nedostatků jsem zhotovila (květen 

2011) příslušný formulář, do kterého jsem zanesla všechny požadované aktuální 

informace. Údaje sloužily pro rychlou informaci zaměstnanců a předávání informací 

mezi nimi i mimo osobní kontakt. Dokument jsem stále aktualizovala ručním 

dopisováním při nastalé změně a dva až třikrát měsíčně vyhotovila i v počítačové verzi 

a následně nově vytiskla s uvedením data aktualizace a opětně umístila na nástěnku a 

též e-mailem zaslala vrchní sestře, aby měla poslední verzi v případě potřeby snadno 

k dispozici i u sebe v kanceláři. 
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Když jsem po půl roce zjistila, že tento formulář již nevisí na svém místě, 

po dotazu na staniční sestru mi bylo sděleno, že je daný formulář „zbytečný“, a proto že 

ho sundala. I když se následně zaměstnanci po formuláři ptali, jeho užívání obnoveno 

ze strany vedení nebylo, jelikož z jeho strany nebylo shledáno potřebným. 

 

Hodnocení zaměstnanců 

 

Další vypozorované téma, týkající se komunikace a hodné řešení a změny, je 

hodnocení zaměstnanců. To dosud probíhá jen v případě nutnosti ústně, 

bez následujícího zápisu. Písemné hodnocení zaměstnanců vrchní sestrou ani 

sebehodnocení zaměstnanců neprobíhá. Při ústním hodnocení jde o rozhovor 

mezi vrchní sestrou a podřízeným, který odráží aktuální situaci, nutnou k řešení. 

Většinou je hodnocen pracovní výkon a pracovní chování. Hodnocení vychází 

z pozorování vrchní sestry, neexistují však žádná písemná hodnotící kritéria a stupně 

hodnocení, ani hodnotící formuláře. 

Po konzultaci tohoto tématu s vrchní sestrou bylo domluveno, že v průběhu 

druhé poloviny roku 2012 připravím formuláře vhodné k tomuto hodnocení. Při jejich 

tvorbě mi vrchní sestra přislíbila spolupráci. Při tvorbě hodnotících formulářů by bylo 

vhodné hodnocení rozdělit do oblastí výkonu, odborných schopností, organizačních 

schopností, sociálně-komunikačních schopností a schopností sebeřízení. Ve formuláři 

by mělo být i místo pro konkrétní slovní hodnocení zaměstnance, doplňující stupnici 

hodnocení. 

 

Kontrola ústní komunikace 

 

Na daném oddělení neexistují žádné dotazníky a kvalita komunikace 

(a i kvalita poskytovaných služeb) není zjišťována ani jinými způsoby. 

Tento nedostatek jsem oznámila vrchní sestře a domluvily jsme se, že 

připravíme dotazníky pro pacienty a pro lékaře a pak že provedu předvýzkum ke zjištění 

vhodnosti vytvořených dotazníků a následovat bude samotný výzkum, který by bylo 
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vhodné, aby později přešel v pravidelný monitoring. 

 

Standardy kvality 

 

Standardní ošetřovatelské postupy jsou vypracovány na úrovni organizace a 

mají následující strukturu: úvod, účel, cíl, kompetence, odpovědnosti, pracovní postup, 

zakončení výkonu, seznam použitých podkladů. U některých (kterých se to týká) jsou 

též uvedeny komplikace, zvláštnosti či seznamy (například forem léků). 

V některých již existujících standardních ošetřovatelských postupech jsme 

shledaly (spolu s kolegyní, která se na této části se mnou podílela) drobné dílčí 

nedostatky, které jsme písemně zaznamenaly k daným dokumentům a budou zahrnuty 

do další verze jejich vyhotovení (například v ošetřovatelském postupu péče o ránu je 

v úvodu zbytečně podrobně popsána teorie týkající se struktury a funkcí kůže a druhu 

ran, u vypracovaného postupu na oxygenoterapii chybí vlastní postup provedení, 

při popisovaném odběru krve je uveden chybně postup…). 

Vůbec nejsou vypracované žádné rehabilitační postupy a též postup 

katetrizace, aplikace léků per rektum, do nosu, oka a ucha, dále chybí aplikace mastí, 

gelů, past, aplikace transdermálních náplastí a postupy měření fyziologických funkcí. 

Podrobný seznam nedostatků týkajících se standardních ošetřovatelských 

postupů byl předán vrchní sestře. 

 

Náplně práce pracovníků 

 

jsou vypracované pro všeobecnou sestru, staniční sestru, vrchní sestru a 

pro dokumentační pracovnici – obsahují jednotlivé body, co do náplně daného 

zaměstnance patří. Zcela chybí vypracované náplně práce pro fyzioterapeuta. I toto jsem 

oznámila vrchní sestře. 
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Jelikož cílem této práce je zjistit oblasti možného zlepšení ve verbální 

komunikaci v oddělení domácí ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň, zmínila 

jsem zde především tyto oblasti a podrobněji nepopisovala způsoby komunikace, které 

bezproblémově fungují, jako třeba komunikace nadřízených a podřízených či 

zaměstnanců navzájem pomocí individuálních písemných vzkazů a další oblasti, jako 

komunikace s médii. 

Samostatnou pozornost by však zasloužila písemná komunikace 

s pojišťovnami, ale jelikož by to byla další rozsáhlá oblast, v této práci jsem se jí 

nevěnovala. 

 

Z celkových výsledků výzkumu dále vyplývá, že na daném pracovišti probíhá 

intuitivní styl vedení, který ponechává komunikaci volný průběh, což někdy narušuje 

službu, neboť jsou zaměstnanci leckdy ponecháváni v nevědomosti, nemají přístup 

k informacím, což vede k neefektivnímu využívání pracovní doby, jejich 

nespokojenosti, neparticipativnosti, rezignaci a z dlouhodobého hlediska je to i jedna 

z příčin velké fluktuace na daném pracovišti, takže je pak často třeba řešit i tento 

personální důsledek. 

Na pracovišti převažuje formalismus, projevující se především v důrazu 

na kontrolu dokumentace a nekontrolování výkonu, nezájem o osobnost a psychickou 

stránku pacienta. 

Naopak kladně lze hodnotit rozšiřující se využívání výpočetní techniky, což 

sjednocuje písemnou komunikaci v rámci daného oddělení. 

 

2.7 Doporučení a realizace změn 

 

Zjištění nejen z rozhovorů, ale i z pozorování a studia dokumentace jsem 

předložila vrchní sestře současně s návrhem oblastí možného zlepšení ve verbální 

komunikaci daného oddělení. 
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V průběhu psaní práce jsem po schválení vrchní sestrou připravila v oddělení 

k uskutečnění následující změny: 

• způsobu a systému vyhotovování ošetřovatelských plánů (a současně 

s tím jsem navrhla související změnu vykazování hodin na vedení 

dokumentace) – osvědčilo se a nadále je v tom pokračováno, 

• vyhotovila jsem formulář rozpisu pacientů s nejdůležitějšími údaji –

 později to bylo staniční sestrou zamítnuto a nadále to není využíváno, 

• vytvořila jsem dokument „Seznam zkratek“, které jsou zaměstnanci 

v dokumentaci používány. 

 

Navrhované změny, které byly v průběhu práce zamítnuty: 

• navrhla jsem zasílání předběžného rozpisu služeb e-mailem, což se 

u nadřízených nesetkalo s kladnou reakcí. 

 

Změny, jejichž realizace probíhá (červen 2012): 

• v rámci počítačového programu IS Cygnus jsem podrobně sepsala 

nedostatky tohoto programu, společně s vrchní sestrou je konzultovala 

s dalšími zaměstnanci, následně jsem zaznamenala připomínky a vrchní 

sestra vše zaslala tvůrcům programu a domluvila s nimi změny a 

doplňky. 

 

V rámci změn, které by byly vhodné v oddělení dále uskutečnit, by dle mého 

názoru patřily tyto konkrétní kroky: 

Co se týče předávání informací, zlepšení celkové komunikační atmosféry 

na pracovišti, podpoření vzájemné důvěry a bezpečí, bylo by žádoucí pracovat 

na rozvoji celého kolektivu formou supervizí a teambuldingu (což je zážitkové 

vzdělávání formou různých aktivit v přírodě, učení z důsledků vlastního jednání, 

společné řešení úkolů a výzev, což slouží ke zlepšení spolupráce, vzájemných vztahů a 

zefektivnění komunikace celého pracovního procesu) a pro všechny zaměstnance 

uskutečnit školení o komunikaci a též z oblasti psychologie, například o typech 
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pacientů, či psychice pacienta. 

V rámci standardů kvality na vedení dokumentace a komunikaci by bylo třeba 

naplánovat, kdo vypracuje jaké části a v jakých časových termínech. Jednalo by se 

o vypracování standardů zaměstnankyněmi, které mají vysokoškolské vzdělání a 

potřebné znalosti a zkušenosti z praxe. Následně se vypracované části předloží ostatním 

zaměstnancům k připomínkování a dle toho budou připomínky konzultovány a 

v případě oprávněnosti i zapracovány. Vše bude koordinovat vrchní sestra, která též 

bude za vše odpovídat. Následně by bylo vhodné vypracovat i další standardy potřebné 

pro práci v oddělení a stávající upravit a opravit a doplnit jejich chybějící části. 

V rámci dokumentace upozornit na poradě zaměstnanců na nedostatky 

ve vedení dokumentace (jako například chybění čísla listu, razítka a podpisu, špatné 

provádění oprav) a následně připravit a realizovat školení zaměstnanců o vedení 

dokumentace k osvojení či připomenutí správného provádění zápisů. 

Dále by bylo vhodné zavedení dokumentu Souhlas s poskytováním informací, 

který by byl s pacientem při příjmu sepsán a následně jím podepsán, neboť tento 

dokument v oddělení zcela chybí. 

Také by bylo třeba vyhotovit dotazníky spokojenosti s komunikací 

mezi zdravotníky a pacienty a provést předvýzkum ke zjištění vhodnosti vytvořených 

dotazníků, ty případně dle zjištění poopravit a následně provést a vyhodnotit 

dotazníkové šetření. 

Též by bylo vhodné připravit návrh vizitek pro zaměstnance a zadat je k tisku, 

vytvořit formuláře pro písemné hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, ze strany 

vedení využívat zasílání hromadných SMS prostřednictvím počítače, uskutečňovat 

porady častěji než jedenkrát měsíčně a více na nich hovořit o pacientech, komunikaci 

na poradách zefektivnit a pozvánky na porady zaměstnancům zasílat e-mailem. Též by 

bylo třeba vypracovat náplně práce pro fyzioterapeuta a zřídit služební e-mailové adresy 

všem zaměstnancům. 

Aby nedocházelo k váznutí informací v rámci oddělení, bylo by užitečné 

například konání již výše zmiňovaných vizit či zavedení funkce komunikačního 

koordinátora. Do té doby by bylo třeba aspoň dbát na zvýšení kvality a včasnost 
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předávání informací mezi zaměstnanci i ze strany jejich nadřízených, kteří by také měli 

znát všechny pacienty a pravidelně s nimi komunikovat a ověřovat si osobně kvalitu 

poskytované domácí péče a aktuální zdravotní stav. 

Velký otazník zůstává nad několikanásobným prováděním zápisů 

do dokumentace a nad celkovým způsobem vedení dokumentace daného oddělení. 

Tomuto tématu by bylo též třeba věnovat větší pozornost, a pokud by to ze strany 

vedení bylo možné, provést v celém systému změnu, která by zejména pomohla 

zkvalitnit péči o pacienta tím, že od odborných úkonů nebude zaměstnanec odváděn 

přehnanou administrativní činností. 

Pokud by bylo možné též celkově změnit zdravotní systém, aby se dostalo i 

více času na komunikaci mezi pacientem a lékaři i dalšími zdravotnickými pracovníky, 

též by to pacientům prospělo. 

 

Jelikož však během vypracovávání doporučení pro realizaci změn k odstranění 

nedostatků v rámci daného oddělení došlo k dlouhodobé pracovní neschopnosti vrchní 

sestry, nebylo možné další plánované změny realizovat. 
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3 ZÁVĚR 

 

Problematika verbální komunikace v domácí zdravotní péči je téma velice 

široké a proto v této práci byla soustředěna pozornost především na oblasti, které by 

bylo možné zlepšit, jelikož hlavní výzkumná otázka zněla: Jaké komunikační 

nedostatky vidím já a respondenti v oddělení ošetřovatelské služby Městské charity 

Plzeň a jaké jsou oblasti možného zlepšení ve verbální komunikaci daného oddělení? 

Na tuto otázku jsem průběžně v praktické části této diplomové práce odpovídala. 

 

Kapitoly v první části práce poskytly teoretické ukotvení následující praktické 

části a nastínily, co je komunikace a domácí péče a co již bylo v literatuře o této 

problematice napsáno. 

Jak ukázal výzkum, vedený formou pozorování, studia dokumentace a 

polostrukturovaných rozhovorů, komunikační nedostatky jsou v daném oddělení 

například ve vedení dokumentace, v několikanásobném vykazování toho, co bylo 

vykonáno (což začíná vytlačovat samotný odborný výkon u pacienta), v počítačovém 

programu IS Cygnus, ve způsobu a systému vyhotovování ošetřovatelských plánů, 

v absenci dokumentu Souhlas s poskytováním informací a Seznam zkratek a formuláře 

pro písemné hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, některých standardů kvality, 

jako standard kvality na vedení dokumentace a komunikaci, či jejich částí a další. 

Zaměstnancům často chybí potřebné informace, buď je nedostanou vůbec, 

nebo je nedostanou včas, což například zhoršuje přístup k pacientovi (když nemá 

zaměstnanec klíče od pacienta), ovlivňuje vzájemné vztahy (při nesdělení informace 

negativně) a hlavně ztíží samotnou práci. 

Komunikaci zde též znesnadňuje absence vizitek a e-mailových adres 

zaměstnanců, nevyužívání zasílání hromadných SMS prostřednictvím počítače, 

nevyřešený způsob zasílání předběžného rozpisu služeb e-mailem a ještě například co se 

týče porad, tak jde o nevyhovující četnost jejich konání a neefektivní komunikaci 

na nich. Celkový stručný výčet komunikačních nedostatků doplňuje chybění dotazníků 
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spokojenosti s komunikací mezi zdravotníky a pacienty a též úplná absence monitoringu 

v této oblasti. 

Výzkum dále ukázal, že v terénní službě je komunikace jedna z hlavních 

podmínek fungující péče o pacienta, protože na správném předávání informací 

mezi zdravotníky závisí chod oddělení, komunikace je nenahraditelná při odborném 

výkonu, pomáhá upřesnit vzájemné představy, navozuje pocit klidu a důvěry, zabraňuje 

obavám a pocitu strachu a většinou má pozitivní vliv na pacientovo zvládání nemoci. 

Pro pacienty, kteří žijí zcela sami a případně jsou navíc trvale upoutáni na lůžko, je 

mnohdy popovídání se zdravotnickými pracovníky jediná možnost, jak za celý den 

s někým promluvit. Rozhovor je však ovlivněn zejména nedostatkem času zdravotníků 

na pacienta, což se může projevit nedostatečným nasloucháním. (Toto vadí především 

starším pacientům.) 

 

Zjištěné komunikační nedostatky jsem zpracovala do konkrétních návrhů 

ve formě doporučení k realizaci změn, což bylo předloženo vrchní sestře. Některé 

z těchto návrhů byly již v průběhu psaní práce realizovány, některé probíhají, ale také 

jedna změna byla vedením zamítnuta. 

 

Jelikož získané poznatky nutí k dalšímu zamyšlení, bylo by vhodné, aby 

výzkumy v oblasti verbální komunikace v domácí zdravotní péči pokračovaly v širším 

měřítku a poznatky byly využity nejen v oddělení domácí ošetřovatelské služby 

Městské charity Plzeň, ale i v ostatních organizacích poskytujících domácí zdravotní 

péči a docházelo tím k dalšímu zlepšování verbální komunikace. 
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