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Bakalářská práce se zabývá spirituálními potřebami hospitalizovaných klientů, ukazuje 

důležitost jejich uspokojování, sleduje výskyt ošetřovatelských diagnóz z oblasti spirituality, 

vliv na samotné prožívání nemoci a na kvalitu života klienta. Je koncipována zdravotníkům, 

kterým jsou klienti svěřeni do péče. Spirituální potřeby klientů vyplývají z uvedených 

kazuistik, z následné analýzy a rozboru těchto potřeb. Přínosem je především seznámení se s 

problematikou spirituálních potřeb, podpora monitorování a jejich uspokojování v rámci péče 

o klienty. 

 

Práce se zabývá spirituálními potřebami hospitalizovaných klientů, ukazuje na důležitost 

jejich uspokojování, sleduje výskyt ošetřovatelských diagnóz z oblasti spirituality, vliv na 

samotné prožívání nemoci a na kvalitu života klienta.  

Cíle teoretické části práce:  

- definovat pojem spiritualita, přiblížit dvě její dimenze;  

- ukázat rozdíl mezi spiritualitou a religiozitou;  

- popsat zásady spirituální didaktiky;  

- zmapovat spirituální potřeby ve vztahu k ošetřovatelskému procesu;  

- charakterizovat věkové kategorie u zkoumaného celku klientů;  

- navázat na křesťanské pojetí nemoci a utrpení;  

- nabídnout prostředky, které máme při rozhovoru s klientem k dispozici;  

- upozornit na chyby, kterých se při rozhovoru s klientem můžeme dopouštět;  

- popsat, co kladně nebo záporně ovlivňuje kvalitu života klienta.  

Cíle empirické části práce:  

- zmapovat spirituální potřeby v souvislosti s nemocí;  

- zjistit změny v hierarchii spirituálních potřeb klientů a potřeb ostatních (před začátkem 

nemoci, po stanovení diagnózy a během léčby, v terminálním stádiu);  

- popsat a analyzovat uspokojování/neuspokojování spirituálních potřeb klientů;  

- zjistit, zdali věk ovlivňuje saturaci spirituálních potřeb;  

- zachytit výskyt ošetřovatelských diagnóz v oblasti spirituality.  

Závěrečná část hodnotí celou práci, podtrhuje význam spirituálních potřeb a jejich 

monitorování zdravotníky. 


