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Abstrakt 
Tato diplomová práce je zaměřena na komunikaci pomocí doteků u všeobecných sester 

pracujících v oblasti akutní a intenzivní péče. Teoretická část práce pojednává o hodnotě jako 

pojmu, významu doteku v životě člověka, o úloze tělesného kontaktu v profesi sestry a 

účincích doteku. Dále se zabývá terapeutickým dotekem a jeho významem, univerzálností 

neverbálních komunikačních projevů a vybranými odlištnostmi neverbálních projevů 

v multikulturním prostředí. Poslední úsek teoretické části práce je věnován syndromu 

vyhoření - jeho příčinám, příznakům a zásadám duševní hygieny pro profesionály pracující 

v pomáhajících profesích. 

Ve výzkumné části je zjišťován průběh haptického kontaktu mezi sestrou a nemocným 

na vybraných pracovištích a jaké jsou nejdůležitější faktory ovlivňující tento kontakt. 

К výzkumnému šetření jsou použity dva typy dotazníků - dotazník vlastní konstrukce, a 

oficiální dotazník Maslach Burnout Inventory (MBI) od Christiny Maslach. Cílem dotazníku 

vlastní konstrukce je sledovat faktory týkající se vědomé a nevědomé komunikace a její 

frekvence, a též některé faktory ovlivňující tuto komunikaci. Pomocí dotazníku MBI je 

zjišťována míra syndromu vyhoření ve třech oblastech: citové vyčerpání, odosobnění a 

snížení pracovního výkonu. 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že oslovené všeobecné sestry pracující u 

lůžka, využívají vědomě haptického kontaktu při ošetřování nemocných. Nejčastější formou 

vědomého doteku je pohlazení či podání ruky a vážnost onemocnění zvyšuje frekvenci 

vědomých doteků ze strany sester. Dále z šetření vyplývá, že etnická skupina nemocných je 

faktorem, který občas sníží frekvenci doteků u více než jedné třetiny oslovených sester. 

Syndrom vyhoření se projevil nejvíce v kategorii snížení pracovního výkonu, kde je riziko 

vyhoření vysoké. V kategorii odosobnění a citového vyčerpání je riziko vyhoření nízké až 

střední. Přímá souvislost mezi frekvencí haptického kontaktu a syndromem vyhoření nebyla 

prokázána. 

Klíčová slova: - hodnota 

- dotek 

- vědomá komunikace pomocí doteků 

- multikulturní prostředí 

- syndrom vyhoření 



Abstract 
This thesis concentrates on the issue of touch - based communication in general nursing 

in the area of emergency care. The theoretical part drala with the value itself, the importace of 

the touch in the life of a man, the role of physical contact within the scope of nursing 

profession, and the possible consequences of the touch. Further, the thesis is concerned with 

the issue of the therapeutic touch and its importance, versatility of means of non-verbal 

communication, and some selected dissimilarities of non-verbal communication within the 

field of multicultural environment. The last section of theoretical part of the thesis is engaged 

in the questions of burnout. 

The research project, which is presented in the practical part of the thesis, is aimed at the 

realization of the process of the touch-based communication between the nurse and the patient 

in selected departments and wards, and the variety of factors, which influence the process of 

communication. I have used two types of questionnaires in the research. The first one is my 

own question-form and the other one is the officially approved questionnaire. I have chosen 

Maslach Burnout Inventory (MBI) by Christine Maslach. The goal of my own question-form 

is the monitoring of the factors, which deal with consciosus and unconscious communication, 

Its frequency, and the factors, which influence this kind of communication. The MBI 

has been applied in order to find out the amount of the burnout in the three sub-groups: 

emotional impoverishment, impersonalization, and the decrease of labour efficiency. 

Results, arising from these questionnaires, point out that the general bedside nurses use 

the touch-based communication in nursing the patiens consciously. The patting and shaking 

hand are the most widely used forms of conscious means of communication. The seriousness 

of the disease increases the frequency of consciosus touches by the nurses. The next outcome 

points out the ethnic background of the patient decreases frequency of the use of the touch 

based communication in one third of addressed nurses. The burnout has shown itself in the 

decrease of labour afficiency category since there is the high risk of burnout. The risk of 

burnout ranges from low to medium level in the impersonalization category. The same 

happens within the emotional impoverishment category. The research has not given proof of 

the direct connection between insufficient amount of touch-based communication and the 

burnout syndrome. 

Key words: - value 

touch 

conscious use of touch-based communication 

multicultural background 

burnout syndrome 



Nejvýznamnějším smyslem našeho těla je hmat 

...jeho pomocí zjišťujeme hloubku, sílu a tvar, 

pociťujeme, milujeme a nenávidíme, jsme citliví 

a vnímáme doteky hmatovými tělísky naší pokožky. 

J.Lionel Tailor, The Stages of Human Lif 



1. Úvod 
O doteku a jeho významu se v posledních letech hovoří stále častěji v souvislosti 

s humanizací zdravotnictví. Velmi často se můžeme setkat s pojednáním o terapeutickém 

doteku. Avšak je nutné položit si otázku, zda si uvědomujeme termín „hodnota doteku" 

v plném rozsahu. Cílem práce je zjistit jak probíhá haptický kontakt mezi setrou a nemocným 

na vybraných pracovištích a jaké jsou nejdůležitčjší faktory ovlivňující tento kontakt. 

Všeobecné sestry by měly splňovat určité předpoklady, které jsou nutné к vykonávání 

této profese. V současné době je kladen důraz na kontinuální vzdělávání a osvojování si 

nových poznatků v rovině teoretické i praktické. Dalším předpokladem pro tuto profesi je 

kultivované vystupování a empatický přístup к pacientovi. Sestra by měla umět pohladit, vzít 

za ruku, povzbudivě se dotknout. Jeden laskavý dotek má větší význam než desítky slov. 

Někteří autoři se domnívají, že tělesný kontakt do profesionálního vztahu nepatří, že u 

dospělých lidí má sexuální podtext a erotizující funkci. Jiní autoři však tento názor vyvracejí. 

Je velmi malá skupina pacientů, u kterých by mohla mít sestra zábrany při komunikaci 

pomocí doteků. Budou to zpravidla ti pacienti, kteří by mohli být věkově a sociálně jejími 

partnery. Jedná se o profesi velmi náročnou po stránce fyzické i emocionální. Ne vždy jsou 

sestry schopny splňovat všechny uvedené předpoklady. Je pořádáno mnoho seminářů, 

konferencí a výměnných stáží, kde je možno získat zkušenosti. V dnešní době je kladen důraz 

nejen na výkon sestry v oblasti dílčích úkonů, ale také pochopení bio-psycho-sociálních 

potřeb nemocných. O náročnosti profese sestry svědčí zařazení tohoto povolání mezi profese, 

která jsou ohrožena syndromem vyhoření. Takto bývá označován stav vyčerpání, pasivity a 

zklamání, který se dostavuje jako reakce na převážně pracovní stres. Jednotlivé příznaky 

syndromu vyhoření jsou rozčleněny dle úrovní, v nichž se projevují. Je to úroveň psychická, 

fyzická a dále se projevuje na úrovni sociálních vztahů. 

Tato diplomová práce je zaměřena na komunikaci pomocí doteků u všeobecných sester 

pracujících v oblasti akutní a intenzivní péče. Předmětem práce je zmapovat frekvenci 

haptického kontaktu a zabývat se faktory, které jej ovlivňují. V teoretické části práce se 

zabýváme několika tématy, které se vztahují к výzkumnému šetření. První část pojednává o 

hodnotě jako pojmu z filozofického hlediska. Dále je věnována pozornost haptice, doteku a 

jeho významu v životě člověka. Třetí část je věnována úloze tělesného kontaktu v práci sestry. 

Na tuto problematiku navazují další možnosti využití haptického kontaktu. Teoretická část 

zahrnuje i problematiku odlišností v neverbálních projevech v multikulturním prostředí. 

Zabýváme se také syndromem vyhoření, jeho příznakům a zásadám duševní hygieny pro 

profesionály pracující v pomáhajících profesích. 
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Ve výzkumné části práce zjišťujeme, zda sestry vědomě využívají haptický kontakt při 

ošetřování nemocných, jaká je nejčastější forma tohoto kontaktu a zda etnická příslušnost 

může občas snižovat frekvenci doteku u sester. Dále je zjišťován fakt, zda vážné a 

dlouhodobé onemocnění zvyšuje frekvenci doteků sester vůči nemocným. A zda existuje 

přímá souvislost mezi frekvencí haptického kontaktu a syndromem vyhoření. Závěr práce 

obsahuje navrhovaná opatření, která by zvýšila frekvenci vědomého doteku za účelem 

povzbuzení pacienta. 
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2. Teoretická část 

2.1 Hodnota jako pojem 
Pojem hodnota má několik významů. Z filozofického hlediska nás zajímá zejména 

hodnota v obecném smyslu chápaná jako význam jakéhokoli objektu pro člověka. Lidská 

činnost je účelnou, cílevědomou činností. Člověk si vědomě vytyčuje své cíle, uvádí objekty 

svého snažení do souvislosti se společenskými nebo individuálními potřebami. Při praktické a 

jiné společenské činnosti si lidé na základě své opakované zkušenosti uvědomují, jaké 

vlastnosti věcí a jaké přírodní a společenské jevy mají význam pro uspokojování jejich potřeb 

a zájmů. 

Určité společenské jevy (kulturní vymoženosti včetně mravních norem a vzorů), které 

při vědomém osvojování a užívání člověkem mají význam pro rozvoj společnosti i 

jednotlivců, jsou fixovány jako hodnoty, protože se o ně usiluje, bojuje se o ně nebo se 

zamítají. Racionálně lze hodnotu v obecném smyslu uchopit jen jako zhmotnění praktického 

duchovního vztahu člověka к jeho prostředí. Tento vztah je charakterizován danou 

společenskoekonomickou formací. Proto jsou hodnoty historickými produkty. Podléhají 

historickému vývoji a vyjadřují protikladné společenské existenční podmínky, potřeby a 

zájmy. Rozlišování ekonomických, duchovních, společenskopolitických, kulturních, 

estetických, mravních a jiných hodnot obvykle v dnešní době vyplývá z vysokého stupně 

diferenciace společenského vědomí a společenských potřeb a zájmů, které jsou v něm 

vyjádřeny. To však neznamená, že určité jevy, procesy nebo události, lze chápat jen 

z hlediska jejich užitečnosti pro člověka. Zpředmětňování člověka ve výsledcích jeho činnosti 

jak uvnitř tak i vně produktivních oblastí vyjadřuje lidskou podstatu. Výsledky tvořivé 

činnosti člověka v oblasti výroby, společenské činnosti, kultury atd. člověk nepokládá jen za 

užitné věci předměty spotřeby. Vyjadřují jeho tvořivost, výsledky jeho ducha, jimž sám sebe 

odráží a poznává a které ukazují jeho vzrůstající moc nad přírodou, společností a nad sebou 

samým. (2) 

2.2 Haptika jako jeden z projevů neverbální komunikace 
Termín neverbální komunikace vymezuje druh sociální komunikace, který je jiný než 

slovní. Při neverbální komunikaci jsou informace sdělovány výrazem obličeje (mimikou), 

přiblížením a oddálením (proxemikou), dotekem (haptikou), postojem (posturolodií), 

pohybem (kinezikou), gesty, pohledy, tónem řeči (paralingvistikou), úpravou zevnějšku. 
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Neverbální komunikací si sdělujeme emoce, zájem o sblížení, dojem o tom „kdo jsem já", 

ovlivnění změny postoje partnera a řízení chodu vzájemného styku. (5) 

Termín „haptika" byl do sociální psychologie zaveden lingvistou Williamem Austinem. 

Tímto se vyjadřuje taktilní kontakt (dotek). Klasická představa o pěti smyslech člověka ( zrak, 

sluch, čich, chuť a hmat ) doznala v posledním století podstatných změn. Ty se týkají v prvé 

řadě hmatu. Zjistilo se totiž, že hmat není jedním jediným smyslem, ale celým souborem 

různých smyslů, které mají společné to, že jejich orgány jsou zakončeny v kůži. Souhrnně zde 

hovoříme o taktilním kontaktu - dotekovém dráždění a stimulaci kožních smyslů. Tento 

taktilní kontakt zahrnuje příjem zpráv o působení tlaku, tepla, chladu, příjem zpráv o vlivu 

podnětů, které působí bolest. Někdy sem bývá zařazován i smysl pro vibrace, který registruje 

chvění. V kůži jsou miliony smyslových preceptorů tlaku, tepla, chladu, bolesti, vibrace atp. 

Nejsou však rovnoměrně rozloženy. V některých místech na těle jich připadá na čtvereční 

centimetr mnoho, jinde málo. Přitom jinou mapu četnosti rozložení mají preceptory citlivé na 

tlak, jinou citlivé na chlad atp. Rozborem možností různých smyslů se zjistilo, že zrak má 

relativně největší rozlišovací schopnost. Na druhém místě je hmat, tj. taktilnč vibrační složka 

našeho smyslového vybavení. Teprve potom přichází sluch s podstatně chudším repertoárem 

rozlišovací schopnosti. Uvědomíme-li si, co to znamená naslouchat hudbě - například 

symfonickému orchestru, a uvážíme-li, že dotek má větší spektrum možností než sluch, pak to 

v nás jistě vzbudí úctu к dotekové komunikaci. Jiným příkladem nepředstavitelné citlivosti 

hmatu může být jeho využití při převodu toho, co je možno pozorovat obrazovkou televizoru, 

na taktilní podněty. Tohoto principu dnes využívají přístroje, které umožňují nevidomým 

„číst" časopisy a knihy tištěné pro dobře vidící. Umožňují jim i „pozorovat" obrázky 

v knihách. Podněty „viděné" snímací kamerou se i zde převádějí na dotekové stimuly pro 

soubor dotekových čidel v kůži. Podobně jako jiných oblastech studia nonverbální 

komunikace je i v oblasti haptiky zaváděna odborná terminologie. L. E. Kauffman hovoří 

například o základním prvku taktilního styku mezi dvěma lidmi, který nazývá „tak" - název je 

odvozen od slova taktilní - dotekový. Tento „tak" odpovídá základnímu pohybovému prvku, 

zvanému „kin". Kauffman sleduje i složitější tvary doteku, tzv.„kine-morfy". Rozumí jimi 

určitý sled doteků. Příkladem může být sled podání ruky a políbení dvou známých při 

rozloučení. Celou oblast této „dotekologie" nazývá pak „takesikou". ( l3) 
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2.2.1 Dotek a jeho význam v životě člověka 
Dotek považujeme za významnou formu mezilidské komunikace, může zprostředkovat i 

ta poselství, která nejdou vyjádřit slovy. Je přirozenou touhou člověka cítit doteky, stisky, 

pohlazení. Hmat je prvním smyslem, který sc vyvíjí v prenatálním období. <29) Pro 

novorozence je prvním a také převažujícím prostředkem komunikace. Děti rychle zareagují na 

to, jak se s nimi zachází, jak sjich lidé kolem dotýkají. Všechny děti potřebují vyváženou 

stravu, která obsahuje správná množství vitamínů a minerálů. Podobně je tomu s laskavým 

dotekem - jestliže dítěti schází, jeho citový i fyzický vývoj je narušen.1" Při jeho dostatku se 

vyvíjí normálně, je zdravé a plné života. Pro všechny rodiče je typické, že jim nějakou dobu 

trvá, než se změní způsob, jakým se svého dítěte dotýkají, a než získají pocit, že ho „cítí". 

Většina novopečených maminek a tatínků se dítěte dotýká velmi opatrně, pouze konečky 

prstů. Teprve postupně, jak roste jejich sebedůvěra, se začínají dítěte dotýkat a hladit ho celou 

rukou. Rodiče, kteří si uvědomují význam doteku a věnují pozornost těsnému fyzickému 

kontaktu se svým dítětem, si od samého začátku usnadňují budování vzájemného vztahu a 

jsou schopni utišit a ukonejšit dítě s mnohem menšími těžkostmi. Se svým dítětem zůstávají 

doslova „spojeni", což podporuje pocit bezpečí, důvěry a nezávislosti a pozitivně působí na 

rozvoj dětské osobnosti a jeho vztahu к ostatním. Pozorováním se zjistilo, že děti, které jsou 

připraveny o dostatek fyzických kontaktů, trpívají obecně mnohem častěji úzkostnými stavy a 

s nimi souvisejícími zdravotními poruchami. V porovnání se svými vrstevníky bývají 

nemotornější a nešikovnější ve svých fyzických projevech a v dospělosti mívají problémy 

komunikovat s ostatními. Oproti tomu je patrné, že laskavé a sebejisté osobnosti vyrůstají 

v rodinách nebo prostředích, kde časté vzájemné doteky a objetí bývají vyjádřením lásky a 

přátelství. Jak můžeme dítěti poznání světa i vlastního těla hmatem usnadnit? V první řadě 

výběrem vhodného oděvu, který je velmi intenzivním zdrojem hmatových zážitků: vhodně 

zpracovaná přírodní vlákna jsou výrazně přívětivější, než vlákna syntetická. Další z možností 

je naolejování dítěte po koupeli. Důležité je, aby byly olej a naše ruce dostatečně teplé. 

Dáváme pozor i na jeho výběr. Rostlinné oleje jsou nejen svým složením nýbrž i hmatově 

dětskému tělíčku bližší .(33) 

I v dospělosti vyjadřujeme většinu toho co si myslíme či cítíme pomocí rukou. Důvěra 

či sebedůvěra je vyjadřována pevnými, ale uvolněnými doteky, naopak úzkost a nejistotu 

prozrazují ztuhlé paže a toporné držení těla. Z celkového postoje máme možnost vyčíst i 

celkový přístup к životu. Ostatně vlastní tělo nám může napomoci к empatickému vciťování 

se do druhého člověka. Budeme-li po někom opakovat tělesné postoje, gesta, výrazy můžeme 

cítit napětí v různých částech těla. A pokud se sami v sobě orientujeme, jsme takto schopni 

lépe odhadnout jeho tělesné a psychické prožívání, neboť fungování lidského těla má podobné 
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zákonitosti. Ačkoli po většinu našeho života toužíme po tělesné blízkosti a potřebujeme cítit 
(18) intimní doteky, spíše se o ně ochuzujeme. 

2.2.2 Význam lidské ruky 
Lidská ruka je mimořádně složité a odolné zařízení. Bylo vypočteno, že během 

průměrné délky života činí počet ohybů a natažení prstů přinejmenším dvacet pět milionů. 

Díky své kombinaci odolnosti a ohebnosti je ruka schopna předávat široký rozsah signálů bez 

ohledu na skutečnost, že průměrný stisk ruky trvá zhruba pět vteřin, během nichž jc rukou 

čtyřikrát až pětkrát potřeseno. Filosof Emmanuel Kant nazýval ruku „viditelnou částí mozku" 

a dr. Bronovski ji označoval za „ostří intelektu". Není proto nijak překvapivé, že lidská ruka 

dokáže přenášet přesné odrazy myšlenek a pocitů, vyskytujících se pod hranicí vědomí. 

Podání ruky, které nejpravděpodobněji vyjadřuje dojem jistoty a vysoké sebeúcty, je pevné, 

ruka je při tom suchá, se stejnoměrným a silným - avšak nikoli nadměrně - stiskem po celou 

dobu jeho trvání. To se vztahuje na obě pohlaví, i když u žen se předpokládá použití menší 

síly stisku než u mužů. 

Během podání ruky jsou informace předávány šesti způsoby: 

• Vzhled ruky: délka a tvar dlaně, prstů, nehtů, zároveň s jejich čistotou. 

• Hmatový vjem stisku: zda je ruka měkká a suchá, či tvrdá a mozolnatá. 

• Stupeň vlhkosti nebo suchosti ruky 

• Použitá síla stisku: od přehnaně silného к nedostatečně zřetelného. 

• Délka trvání kontaktu: Zkracováním nebo prodlužováním délky stisku 

ruky se podstatně mění význam předaného sdělení. 

• Styl uchopení ruky 

Roztřepené, špinavé a okousané nehty vyvolávají jednoznačně nepříznivý dojem. 

Okousané nehty jsou jedním z nejznámějších příznaků nervozity, zatímco špína pod nehty i 

jinak dobře upravenými vyvolává pochybnosti o sebeúctě jejich vlastníka. Charakter 

hmatového vjemu při stisku ruky je sdělením, které může znamenat příznivý nebo nepříznivý 

dojem. Nejvíce nápadné jsou neshody mezi povoláním člověka a povrchem jeho dlaně. Je.li 

člověk nervózní, sníží se teplota dlaně. Reflex obrany a úniku omezuje průtok krve kapilárami 

pokožky, nejvrchnější vrstvy kůže, a zvyšuje její průtok svaly v přípravě na boj nebo útěk. 

Proto lidé zblednou, když jsou šokováni nebo vyděšeni. Nedostatečný průtok krve vytváří 

pocit chladu, vlhkosti a lepkavosti podané ruky. 

Neexistuje žádná jednoznačně správná nebo nesprávná míra síly stisku. Vše závisí na 

tom, jakým dojmem chce člověk působit v konkrétní situaci. Všeobecně lze však říci, že čím 

pevnější stisk, tím silnější je naznačení úmyslu ovládat druhého. Pro signalizaci ochoty 
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spolupracovat, důvěry a porozumění jc třeba přizpůsobit sílu stisku síle použité druhou 

osobou. Stejné síly stisku by mělo být použito vždy při přátelském způsobu podání ruky. 

Změny v délce trvání kontaktu mohou naprosto změnit smysl předávaného signálu. Obecně 

lze říci, že stisk ruky, který je kratší, než bylo očekáváno nebo považováno za přiměřené dané 

situaci, vyjadřuje nedostatek nadšení, zájmu, sympatií nebo porozumění. Stisk trvající proti 

očekávání nepatrně déle tlumočí zájem, pozornost, nadšení a přání spolupracovat. Když však 

délka stisku ještě trochu vzroste, může se pozitivní signál změnit na velmi negativní, protože 

se člověka takto pevně drženého zmocní pocit nemožnosti úniku. Pocit, že je člověk zachycen 

a uvězněn rukou druhého ještě zesílí, když je použit dominantní způsob, nebo nadměrná síla 

stisku. Prodloužený stisk ruky se často používá v kombinaci se stylem uchopení ruky, zvaným 

„rukavice" (viz.níže), nebo s některým způsobem uchopení jiné části těla. Nejčastěji 

používaný způsob mezi muži je uchopit volnou rukou loket, předloktí nebo rameno druhého. 

Tak lze vyjádřit velké sympatie, ale tento způsob je třeba používat se značnou opatrností. 

Stejně důležitý jako stisk ruky druhého je i způsob uchopení jeho ruky. Použitím 

různých typů uchopení se výrazně mění předávaný signál. Existuje několik stylů uchopení 

ruky, mezi které řadíme styl stisku dominantní, spojenecký, podřízený, ale též uchopení za 

zápěstí či rameno. Každý z těchto stylů má svá specifika. Podání ruky je jedním ze symbolů 

řeči těla. Ačkoli je to nejrozšířenější způsob pozdravu v západní společnosti, není to však 

v žádném případě univerzální signál. Mnoho arabských tradicionalistů, dodržujících staré 

zvyky, se navzájem zdraví políbením na vousy, Bantuové se uchopí za ruce a pomalu je 

zvedají do výše, než se opět pustí, Eskymáci si navzájem třou nos o nos. Tyto kontakty se 

nazývají „ pojítka". Je to kategorie neverbálních signálů, používaných pro naznačení nebo 

vytvoření důvěrných pout mezi lidmi. Výzkumníci identifikovali více než 450 různých těchto 

„pojítek" ačkoli mnohá jsou neobyčejně neobvyklá nebo se používají pouze při určitém 

speciálním druhu setkání, jako například mezi lékařem a jeho pacientem. Jiná nacházíme v 

rituálech námluv. Podání ruky však vede na seznamu čtrnácti nejpoužívanějších a poskytuje 

přímou a okamžitou informaci o druhé osobě. Jak poukazuje dr. August Coppola, „Není zde 

žádná póza, žádné lži, nic statického...protože jediný způsob, jak poznat jeden druhého, je 

vnímat i ty nejjemnější pohyby, zdá se nemožné, aby lidé dokázali zamaskovat své reakce, 

neboť již pouhý pokus o to se dá vycítit jako zaváhání nebo vyhýbání se doteku". 

V Evropě, Americe a mnoha dalších částech světa je zvykem si při setkání podat ruce. 

Původní, dávný smysl podání ruky, bylo ukázat, že nejsou ozbrojeni. Tím, že ukázali svou 

dominantní, tj. к nošení zbraně používanou ruku prázdnou, bez jakékoli zbraně, projevili 

jasně své přátelské úmysly. Vojenské salutování vzniklo z podobných příčin. V dobách 

starověkého Říma nebylo podání ruky používáno pouze jako přátelský pozdrav, ale také jako 



čestné slovo. Právě v takovéto situaci bylo podání ruky poprvé použito v modernější době. Na 

počátku průmyslové revoluce, před 150 lety, vznikl zvyk stvrzovat „zpečetění úmluv" a 

„uzavření dohod" podáním ruky. S postupující industrializací ztrácelo podání ruky svůj 

výhradně obchodní charakter a změnilo se na projev společenské zdvořilosti při uvítání a 

velmi často při rozloučení.(20) 

2.2.3 Taktilní sdělení v sociální interakci 
Interakci charakterizují komponenty sociálního styku, které jsou spojeny s působením 

lidí na sebe navzájem a zvláště pak s organizací jejich společné činnosti. Dojde-li к doteku 

v interakci mezi dvěma lidmi, pak je možno hovořit nejen o tom, kterou částí těla se jedna 

osoba dotkla určité části těla druhé osoby, ale charakterizovat i druh tohoto doteku. 

К charakteristice druhu doteku se používá řady termínů. Může jít o podání ruky, o stisk, o 

objetí, pohlazení, políbení, poplácání, štípnutí, píchnutí atd. Tento styk dotekem může být 

přímý - typu „kůží na kůži" nebo nepřímý, jako je tomu například při poplácání partnera po 

rameni holou rukou, přičemž partner má na sobě kabát. Dotek - taktilní kontakt v sociální 

interakci - může být interpretován jako projev přátelství či nepřátelství. Některé druhy doteku 

mají výrazně nepřátelský charakter (např. pohlavek, facka atd.), jiné mají naopak výrazně 

přátelský ráz (např. pohlazení, je-li autentické). A. E. Scheflen ukazuje na komunikativní 

význam doteku. Milenci například tím, že se drží za ruce, dávají najevo: jsme svoji. 

Poklepnutí na rameno či dotek nohou pod stolem může být pokynem: „ukázni se, ano!". 

Situační souvislost dává pak možnost pochopení správného významu a interpretace určitého 

druhu doteku. J. Fast rozšiřuje pojetí doteku do oblasti tzv. skrytých významů. Hovoří o 

symbolické funkci doteku. Žena, která hladí určitý předmět, může podle tohoto pojetí dávat 

najevo, že ona sama by chtěla být pohlazena či hlazena. Dostáváme se tím však na velice 

problematickou půdu, experimentálně zatím nedotčenou. Zkušenosti z psychoterapeutických 

postupů však ukazují, že problematika dotekového hladu - taktilní senzorické deprivace -

není jen záležitostí dětí. I dospělí mohou hladovět po přátelském doteku a láskyplném 

pohlazení. ( l3) 

Mluvení beze slov může někdy vyústit v promlouvání jiného rázu: pomocí tlaku na 

dotyková tělíska druhého člověka. Na lidském těle je jich asi milion. Při podání rukou se dá 

vnímat už i tlak kolem pěti tisícin gramu. Během doteku nejde pouze o mluvení pomocí tlaku 

na různá místa pokožky. Ve hře je ještě vždy ten kdo dotekům naslouchá. Mluvení doteky a 

naslouchání dotekům jsou dva akty, které se bez sebe neobejdou. Chvilku může doteky mluvit 

ten, pak zas onen. Účastnické role se střídají jako při rozmlouvání slovy. Z „ mluvčího" se 

stává „posluchač". Velmi často dojde také к tomu, že oba účastníci hovoří doteky najednou a 
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současně dotekům i naslouchají. S takovým souběžným mluvením a nasloucháním se někdy 

v mluvení slova setkáváme také. Tento způsob však zpravidla netrvá dlouho. Mluvit a 

naslouchat se totiž většinou nedá zároveň stihnout. V případě doteků je to ovšem jinak. Formy 

doteků jsou velmi přesné. Někdy se rozdělují podle toho, kde к nim dochází. Na veřejnosti 

mluví a naslouchají především tělové části, které jsou nejčastěji „odhalené" prsty, dlaně, 

zápěstí, obličej, partie kolem uší a za krkem. Čím víc se doteky vzdalují veřejnému 

prostranství a dostávají se do důvěrněji laděného prostředí, tím častěji vstupují do hry také 

další části těla. Výzkumy prokázaly, že obě pohlaví se významně liší ve svých reakcích na 

haptický kontakt. Ženy považují dotek neznámého může za nepříjemný a muži, když se jich 

dotkne cizí žena, se cítí stejně příjemně jako když se jich dotkne jejich přítelkyně. Ženy se 

dotýkají navzájem na rukou, pažích nebo zádech více než muži, a objímají se také častěji. 

Ruce si však podávají v porovnání s muži daleko méně. Dotek může být také způsobem, jak 

vyjádřit postavení jednoho člověka vůči druhému. Správně použitý, jako součást signálů řeči 

těla může přinést prospěch ve třech směrech. Při správném vymezení vyvolává v lidech 

pozitivní pocity, v situaci, kdy je třeba někoho uklidnit, nebo mu projevit sympatie, může 

dotek pomoci, aby se dotyčný rozhovořil zejména o sobě. Doteky zvyšují vliv na druhé, lidé 

ochotněji vyhoví požadavkům nebo splní prosby.<20) 

2.3 Úloha tělesného kontaktu v profesi sestry 

Podání ruky je významný způsob, jakým se sestra prezentuje. V profesi sestry by měla 

převažovat komunikace vědomá a záměrná, jejímž hlavním cílem by mělo být navázání 

nosného vztahu mezi ní a pacientem.. Důvěryplný vztah pacienta к sestře je nezbytný pro 

získávání důležitých informací o klientovi.'34' Komunikace s nemocným (verbální, 

neverbální) je významnou složkou profesionálního chování, které by si měl každý zdravotník 

osvojit již během profesionální přípravy.(l6) 

Význam doteků nebyl dlouho v ošetřovatelské péči tematizován. V nemoci, zvláště v 

průběhu hospitalizace, kdy členové rodiny nebo přátelé přicházejí jen omezeně, může 

nemocný pociťovat dotekovou deprivaci. Sestra by měla umět pohladit vzít za ruku, 

povzbudivě se dotknout. Jeden laskavý dotek má větší význam než desítky slov. Někteří 

autoři se domnívají, že tělesný kontakt do profesionálního vztahu nepatří, že u dospělých lidí 

má sexuální podtext a erotizující ftinkci. Jiní autoři však tento názor vyvracejí. Je velmi malá 

skupina pacientů, u kterých sestra nebude v neverbální komunikaci používat tělesný kontakt. 

Jsou to obvykle ti, kteří by věkově a sociálně mohli být jejími potencionálními životními 
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partnery. Dvacetiletá sestra se nebude dotýkat mladého svobodného muže. Stejně jako se 

lékař středního věku asi vyhne tělesnému kontaktu s mladšími pacientkami. Při komunikaci se 

všemi ostatními pacienty však tělesný kontakt nejenom možný je, ale je dokonce žádoucí a 

pro pacienta nesmírně důležitý. A pokud pacienti, patřící do uvedené problematické skupiny, 

budou v těžkém somatickém stavu, sestry u nich obvykle dotek bez jakýchkoliv problému 

užijí.<5) 

Důležité je, aby pacient obdržel jasné a cílené doteky, protože nejasné a chaotické 

doteky vyvolávají pocit nejistoty, strachu a zmatku. Ošetřující by si měli uvědomit, že jejich 

ruce jsou pro pacienta spolu s podložkou, na které leží, mediem, s nímž má pacient nejěastější 

kontakt. Tím tvoří ruce aspekt okolního světa. Je třeba se zamyslet nad tím, jak často se 

během dne dotýkají naše ruce pacienta, zvláště vyžaduje-li jeho stav intenzivní 

ošetřovatelskou péči. Doteky personálu jsou velmi často různých kvalit. Ruce mohou 

poskytovat různé informace. Některé lehké povrchní doteky neinformují, ale iritují. Ruce 

neumějí lhát a jsou zprostředkovatelem vztahu mezi ošetřujícím a pacientem. Doteky by tedy 

měly být pokud možno zřetelné a přiměřené situaci. Dotýkání znamená výměnu informací 

mezi lidmi. Ošetřující by měl umět zachytit reakce pacienta. Především je důležité si všímat, 

zda jsou doteky vnímány příjemně či nepříjemně. Také je potřeba vědět, že určitá místa na 

těle jsou zvláště citlivá na dotek druhého. Předpokladem kvalitního haptického kontaktu je 

klid, způsob a význam kontaktu, vyvinutá síla a tlak, rytmus, opakování.18' 

2.3.1 Bazální stimulace 
Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Frohlich, speciální pedagog, který během svého 

vědeckého projektu na počátku 70. let minulého století vypracoval teorii podpory rozvoje 

schopností u dětí s těžkými změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Jednalo se 

především o podporu senzorické komunikace. Do ošetřovatelské péče přenesla koncept 

zdravotní sestra Christina Bienstein. Dokázala, že na stejné bázi lze také v ošetřovatelské péči 

podporovat schopnosti vnímání, pohybu a komunikace. 

V současné době je koncept integrován do osnov výuky ošetřovatelství na 

zdravotnických školách v některých státech Evropské unie. V České republice je zohledněn 

ve vyhlášce MZ ČR o stanovení činnosti náplně všeobecné sestry ve Sbírce zákonů č. 

424/2004, §4, odstavec „h" (viz příloha č. 4). Teoretické a praktické znalosti konceptu lze 

získat v odborných certifikovaných seminářích pod vedením registrovaného lektora. Bazální 

stimulace patří v zemích Evropské unie к nejpopulárnějším ošetřovatelským konceptům 

v ošetřovatelství. Pro většinu pacientů v ústavní péči, obyvatel domovů důchodců a jiných 

zařízení je tento koncept již zcela neodmyslitelnou součástí jejich života. Významné místo 
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zaujal také v péči o nedonošené děti. Bazální stimulace má za sebou fázi dokazování a 

přesvědčování v 70. a 80. letech minulého století. Nyní se nacházíme v období zavádění do 

praxe a realizace. Počet zdravotnického personálu, který takto pracuje, se rozšiřuje a jejich 

zkušenosti také. Koncept se etabloval v mnoha různých oblastech ošetřovatelství a vyvolal tok 

myšlenek, otázek, odpovědí a názorů. Na jedné straně jsou osoby, které formulovaly základní 

myšlenky a na druhé straně pak ti, kteří tyto myšlenky rozvíjejí a v praxi nabývají nových 

zkušeností. Ošetřující vedou trvalou diskusi a sdělují si své nové poznatky a zkušenosti. 

Možnosti výměny názorů dávají různé konference, semináře, literatura a v poslední době také 

internet. V České republice byl lektorován Karolínou Friedlovou první základní kurz Bazální 

stimulace v lednu roku 2003 na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od té 

doby proběhlo mnoho základních kurzů, kterými prošli ošetřující z různých oblastí 

ošetřovatelství, ale též učitelky ze zdravotnických škol, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři, 

logopédové a další pracující v oblasti speciální pedagogiky. V říjnu 2005 byl na území České 

republiky založen Institut Bazální stimulace, který je garantem kvality poskytovaných 

seminářů a supervizí na pracovištích, která pracují s konceptem. (8) 

Význam doteků v ošetřovatelské péči v konceptu bazální stimulace 

Nejzákladnější formou somatické stimulace je dotek. Je to nejjednoduší přirozená forma 

komunikace beze slov. Pomocí doteků lze také utvářet vztahy. Důležitá je kvalita doteků. 

Ošetřující se učí, jak mají používat své ruce к vykonávání jednotlivých ošetřovatelských 

výkonů, ale ne jak jimi poskytovat informace pacientovi o svém těle. Ruce ošetřujících jsou 

komunikačním mediem a umožňují získat pacientovi informace o sobě samém i okolním 

světě. Doteky ošetřujícího by měly být zřetelné a cíleně promyšlené tak, aby nevyvolávaly u 

pacienta pocity nejistoty a ohrožení. Koncept Bazální stimulace klade velký zřetel na kvalitu 

doteků, které ve své práci poskytuje zdravotnický tým. Na kvalitě poskytovaných doteků 

záleží, zda si je pacient vůbec bude schopen uvědomit a zpracovat. Důležité je také, zda jsou 

mu poskytované doteky příjemné či nikoli, a zda podpoří vývoj jeho zdravotního stavu. 

Každý dotek může zprostředkovat určitou informaci a stát se tak formou komunikace mezi 

lidmi. Při dotýkání hraje velkou roli i lokalita doteků a jejich intenzita.19' 

Iniciální dotek v ošetřovatelské péči 

Měli bychom pacientovi dát jasně najevo, kde začíná a kde končí naše přítomnost a 

činnost u něho. Tuto informaci mu můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku tzv. 

Iniciálního doteku. Na základě biografické anamnézy zvolíme nejvhodnější místo na 

pacientově těle a pevným, zřetelným dotekem ho vždy informujeme o počátku a také 
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ukončení naší přítomnosti či činnosti u jeho lůžka. Dotek by měl být zřetelný a vyvinutý silou 

přiměřeného tlaku, bez násilného vtlačení pacienta do matrace. Vhodná místa jsou rameno, 

paže, ruka. Iniciální dotek by měl být podpořen verbálně. Pokud se zavede do péče, je nutné, 
! í X i 

aby s touto formou komunikace pracovali všichni členové zdravotnického týmu. 

2.3.2 Masáž 
Masáž je běžný prostředek mechanoterapie. Masáže patří к prastarým dovednostem, 

které přinášejí uvolnění jednotlivým částem lidského těla i tělu jako celku. Jsou vlastně 

rozšířenou formou doteku. Masáže hrají podstatnou úlohu v celkové péči o člověka. Již od 

doby starověkých Řeků a Římanů si lidé uvědomovali a uvědomují prospěšnost masáží, které 

se staly cenným pomocníkem při přípravě na tělesnou činnost, při zlepšování pohyblivosti a 

pro relaxaci. Dotek stimuluje nervový systém a stává se tak komunikací beze slov. To vedlo 

к tomu, že právě dotek byl nejstarší metodou uzdravování. Nejrozšířenčjším terapeutickým 

dotekem je pak masáž, která má své indikace a kontraindikace. Všechny historické metody 

léčení dotekem mají jeden cíl - pomoci tělu pacienta nalézt vlastní přirozenou rovnováhu. 

Masáž bývá definována jako léčebná metoda, při níž řadou mechanických podnětů, 

prováděných zpravidla rukama na povrchu těla, vyvoláme místní i vzdálené reflexní změny. 

Slovo masáž pochází z řečtiny. „Massein" v řečtině znamená hníst, mačkat. Masáž má 

nesporně pozitivní vliv jak na psychiku ( podle některých studií 82 % lidí tvrdí, že se po 

masážích cítí lépe), tak také na fyzickou stránku. Během ní dochází ke stimulaci krevního 

oběhu a zmírnění svalového napětí. Zmírnění svalového napětí přímo ovlivňuje míru napětí 

psychického. Často se to projevuje tím, že se při dobře provedené masáži může objevit 

potřeba klienta vypovídat se ze svých starostí. Při aromaterapeutické masáži, která je velmi 

jemná, dochází к hluboké relaxaci а к odpočinku. Kvalitní masáž zvyšuje také životní energii. 

Napětí energii blokuje, relaxace ji uvolňuje. Naše potřeba laskavého doteku se zvětšuje, při 

stresu, či vážném onemocnění V některých nemocnicích se již používá jako doprovodná 

terapie к uvolnění svalového napětí, ke zlepšení spánku, úlevy od bolesti a ke zlepšení 

psychického stavu. Její pozitivní působení u těžce nemocných pacientů se považuje za 

prokazatelné. Pacienti, kterým se pravidelně poskytuje, trpí méně stavy úzkosti, cítí se 

klidnější a vykazují větší životní sílu. Stávají se otevřenější, lépe se jim hovoří o problémech, 

které je tíží. Ze stejného důvodu má obrovský význam pro invalidní osoby, což vedlo 

к zapojení masáží do mnohých léčebných a rehabilitačních programů. Dochází к úzkému 

kontaktu mezi terapeutem pacientem, ruce terapeuta zde slouží jako prostředek pro přenos 

citu a jako nástroj komunikace. Z tohoto důvodu jsou osoba terapeuta a jeho postoj к masáži i 

samotnému klientovi nesmírně důležité. 
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Manuální masáž, která se provádí výhradně rukama, se stala označením pro celou 

skupinu, ve které je možno rozlišovat jednotlivé druhy podle různých hledisek. Přihlíží se 

к účinku, který se uplatňuje v různých tkáňových vrstvách nebo soustavách, ke způsobu 

provádění, к označení podle medicínských oborů, к označení podle orgánu, který chceme 

ovlivnit. Manuální masáží rozumíme všechny druhy, při kterých mechanické podněty 

vykonává masér rukou. Patří sem klasická, reflexní, vnitřních orgánů, sportovní a kosmetická 

masáž. Rozeznáváme pět druhů základních hmatů, které je možno rozdělit do dvou hlavních 

skupin. První skupinou jsou úkony hnětači tj. tření, vytírání a roztírání, hnětení. Druhou 

skupinou jsou úkony nárazové , kam patří tepání a chvění.(4) 

Baby masáž 

Masáž je vyjádřením lásky prostřednictvím pečujících doteků. Jsou vlastně rozšířenou 

formou doteku a pod odborným vedením a po získání zkušeností pomohou rodičům lépe 

poznat a pochopit jejich dítě. Masáže jsou tvořivou a výchovnou odpovědí na vrozenou 

potřebu dítěte po fyzickém kontaktu. Jsou prospěšné pro vývoj a uvolněný pohyb dítěte. 

V životě zřejmě neexistuje vhodnější doba, kdy jsou tak účinné a prospěšné, jako když se dítě 

připravuje к přechodu na vzpřímenou polohu a pohyb a potřebuje trvalý fyzický kontakt. 

Podporují oběhový a imunitní systém, mají pozitivní vliv na srdeční činnost, dýchání a 

trávení, zajišťují vyrovnaný vývoj a podporují rozvoj růstu dítěte. Také podporují pružnost 

svalů a zlepšují jejich schopnost uvolňování a to při činnosti i odpočinku. U batolat je znalost 

masáží neocenitelná, protože poskytuje možnost okamžitého a účinného prostředku při 

menších pádech, ke kterým dochází, když se dítě snaží dosáhnout stability. Masáž pomáhá 

vytvářet mezi rodiči a dítětem vřelý, laskavý vztah a může v určitých situacích zastoupit 

uklidňující léky. Vytvoří-li se díky masáži mezi matkou a dítětem vnitřní pouto a úzký vřelý 

vztah, má to kladný vliv i na budoucí život dítěte. Je položen základ pro podobnou vřelost 

v pozdějších vztazích к dalším lidem.(33) 

2.4 Další možnosti využití haptického kontaktu 

Sestry by měly znát některé další metody, prostřednictvím kterých je možno si uvědomit 

hodnotu doteku. Samozřejmě, že tyto metody nemohou ovládat bez dlouhodobého školení a 

seznámení se s danou problematikou. V následující části jsou uvedeny některé z dalších 

možností využití haptického kontaktu. 
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2.4.1 Somatická psychoterapie 
Vzhledem к tomu, že tento druh psychoterapie pracuje s tělesným kontaktem, je na 

tomto místě vložena informativní zmínka o této problematice. Somatická psychoterapie 

(sanoterapie, terapie zaměřená na tělo, body terapie) je psychoterapeutický směr, který 

integruje postupy neverbální s postupy verbálními, pokud to vyžaduje zájem klienta při řešení 

jeho terapeutického problému. Somatická psychoterapie propojuje postupy biofyzikální s 

psychoterapeutickými, klade určité specifické nároky na terapeuta i klienta. V případě 

terapeuta představují tyto nároky nutnost dlouhodobého výcviku, výraznou emoční zkušenost 

se sebou samým, prožitek fungování celistvosti, znalost vlastních hranic a limitů a schopnost 

je přijímat. 

Při každé terapeutické interakci představují signály z kontaktu s klientem nejdůležitčjší 

informace. К těmto signálům kontaktu patří verbální výraz ulehčení nebo stísněnosti, změny v 

dýchání, barvě obličeje a v kontaktu očí, změny v napětí svalů klienta, reakce na dotek atd. 

Pro čtyři základní formy doteku, jak uvádí Vašina, se užívá metaforických označení: 

„Dotek země" zprostředkovává zážitek pevnosti. Jedná se o zkušenost spolehlivé opory 

poskytované druhým člověkem - terapeutem. Princip opory se používá u lidí vyžadujících 

přílišnou nezávislost, aby dokázali více věřit jiným lidem. V druhém významu je tento dotek 

smysluplný u lidí úzkostných, kteří mají slabé hranice. 

„Dotek vody" přináší zážitek proudění, pohybu a plynutí. Pomáhá uvolnit pocit 

sevřenosti, posiluje cirkulační systém, může být použit к uvolnění střevní peristaltiky. 

„Dotek vzduchu" se používá za účelem podpory rytmu naplňování a vyprazdňování, 

prodloužení a zkrácení v celém svalstvu. Tento způsob doteku může být označován jako 

brániční, protože je spojen s dýcháním. Používá se u lidí, kteří mají dýchání odděleno od 

pohybu spasticitou nebo ochablostí bránice. Posiluje respirační systém. 

„Dotek ohně" zprostředkovává princip regulace proudění tepla a změn teploty těla. 

Další podrobnosti již přesahují záměrem této DP. (30) 

2.4.2 Shiatsu 
Shiatsu je japonské slovo znamenající „tlak prsty". Jedná se o novější název starší formy 

medicíny - léčení rukama. Jde o přirozenou schopnost, kterou nyní lidé začínají znovu 

poznávat. Shiatsu využívá tlaku rukou a manipulační techniky к vyladění tělesné struktury a 

jejích vnitřních energií, usnadňuje předcházet chorobám a pomáhá udržet si dobré zdraví. 

Pro shiatsu je charakteristická jeho obrovská jednoduchost. Vzešlo ze starších forem 

masáže, nazývaných v Japonsku anma (v Číně anmo nebo tujna), které používaly tření, 
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hlazení, mačkání, klepání, tlačení a tažení za účelem ovlivnění svalů a systémů cirkulací 

v těle. Shiatsu naopak aplikuje pár technik a pozorovateli by se mohlo zdát, že se děje jen 

málo - toliko stálý uvolněný tlak rukou nebo palce na různé body těla, snadné opření loktů či 

jednoduchá rotace ramene. Zdánlivě líná činnost a do značné míry, jelikož uchovává něčí 

energii, je tomu skutečně tak. Avšak uvnitř pod těmito nekomplikovanými pohyby se tělesné 

energii děje mnohé na subtilní úrovni. Východní tradice popisuje svět ve smyslu energie. 

Všechny věci jsou brány v úvahu projevy životní univerzální síly, Japonci nazývané „ki" a 

Číňany „čchi". Kvůli japonskému původu terapie shiatsu je japonské slovo ki 

upřednostňováno před čínským čchi. Ki představuje primární substanci a hybnou sílu života. 

Nejčastěji bývá popisována jako „energie" , ale Ki je v japonštině i čínštině též synonymem 

pro dech. Ve východní medicíně je harmonie ki v lidském těle nazírána jako podstata zdraví. 

Veškeré její úsilí směřuje к tomuto cíli. Shiatsu vyvinul na počátku 20.století japonský lékař 

Tamai Tempaku, jenž začlenil novější poznatky západní anatomie a fyziologie do několika 

starších metod léčení. Původně je nazval „ shiatsu ryoho" neboli způsob léčby tlačením prsty. 

Poté ůshiatsu ho" neboli metoda tlačením prsty. V roce 1964 bylo oficiálně uznáno japonskou 

vládou jako terapie, čímž se odlišilo od starší formy tradiční masáže anma. Role terapeutů 

shiatsu spočívá v diagnostice a léčbě v souladu s principy východní medicíny. Nejstarší 

známá kniha pojednávající o čínské medicíně se nazývá Huang Ti Nej Ting (Klasický spis 

vnitřního lékařství Žlutého císaře). Legendární císař se v ní táže svého lékaře Či Po na 

problémy medicíny a zdraví mezi jeho lidem. Ve známé pasáži Či Po vysvětluje, jak se 

v různých regionech vyvinuly rozličné formy medicíny v závislosti na převládajícím klimatu 

a výsledných vrozených problémech, kterými lidé trpí. Léčba bylinami, jehlami a horkem 

byla přisouzena severnímu, jižnímu, východnímu a západnímu regionu, zatímco rozvoj 

fyzioterapie, včetně masáže a dechových cvičení, byl přiznán lidem centrálního regionu Číny. 

Takto začalo dlouhé sjednocování masáže a manipulační terapie se speciálním tělesným 

cvičením, dýchacími technikami a léčebnými meditacemi, které představovaly nejvyšší 

úroveň čínské medicíny. Shiatsu je moderní dědic této tradice. 

V dnešní době existuje celá řada různých stylů. Některé se zaměřují na akupresumí 

body, jiné zdůrazňují všeobecnější práci s tělem a cestami energie, ovlivňující v nich tok KI. 

Další uvádějí do popředí systémy diagnostiky, jako např. teorii „pěti elementů" či 

makrobiotický přístup. Nicméně všechny vycházejí z tradiční čínské medicíny. (21) 
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2.4.3 Canisterapie 
V posledních letech postupně narůstají znalosti o prospěšnosti zvířat pro lidské zdraví -

psychické i fyzické. Největší zájem se soustředil na psy pro jejich společenskost a výborné 

komunikační schopnosti. Canisterapie je označení způsobu terapie, který využívá pozitivního 

působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je myšlen podle definice WHO jako 

stav psychické, fyzické a sociální pohody. Jinak lze canisterapii definovat jako Animal 

Assisted Activities a Animal Assisted Therapy prováděné s jedním konkrétním živočišným 

druhem. Na rozdíl od hipoterapie, přesněji hiporehabilitace, která využívá terapeutické 

ježdění na koni u pacientů s dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, 

ortopedickými vadami, nevidomými а к nácviku chůze a správného držení těla 

prostřednictvím stimulace posturálních svalů pohybem koně, kde psychosociální složka 

terapie je druhotná a omezená v podstatě jen na vytváření pozitivního sebehodnocení a 

navazování vztahů ve skupině za pomoci koně, klade canisterapie důraz především na řešení 

problémů psychologických, citových a sociálních, integračních a působení na fyzické zdraví 

člověka je u ní druhotné a zahrnuje spíše složku motivace к rehabilitaci a povzbuzení imunity 

prostřednictvím psychiky. Canisterapie se uplatňuje zejména jako podpůrná 

psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají neboje nelze 

použít. Například při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími pacienty a při práci s: 

• Emocionálně poškozenými a citově deprivovanými dětmi 

• Artistickými dětmi 

• Mentálně postiženými 

• Smyslově postiženými 

• U některých psychiatrických pacientů 

• V logopedické a rehabilitační praxi 

• Jako socioterapie a psychoterapie 

• Při výskytu apatie, naučené bezmocnosti 

• U dlouhodobě nemocných 

• Jako součást komplexní terapie v geriatrii 

První použití zvířat v nemocnicích se podle dochovaných zpráv datuje v roce 1919. 

druhé známé použití terapie pomocí zvířat v nemocnicích se odehrávalo ve spolupráci 

s Červeným křížem ve 40. letech v sanatoriu pro letce zraněné za 2. světové války v Pawlingu 

v New Yorku. Zvířata úspěšně pomáhala udržovat mysl rekonvalescentů v aktivitě a odváděla 

jejich pozornost od válečných událostí a vlastních zranění. V 60. letech byly učiněny další 
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pokroky při vývoji terapeutických programů se zvířaty pro zdravotně postižené. V roce 1969 

Boris M. Levinson zformuloval hypotézu, podle níž zvířata nepředstavují způsob vyléčení, ale 

působí jako sociální katalyzátor, který zahajuje a podněcuje společenský kontakt. V roce 1990 

vznikla mezinárodní asociace IAHAIO (International Association of Human-Animal 

Interaction Organizations), která sdružuje jednotlivé národní organizace pracující v oblasti 

výzkumu i praktické aplikace terapeutických programů se zvířaty, koordinuje jejich aktivity, 

usnadňuje výměnu nejnovějších poznatků a zkušeností mezi nimi, vypracovává mezinárodní 

standardy, zlepšuje informovanost laické i odborné veřejnosti o dané problematice a udílí 

ceny jednotlivcům i institucím za zvláštní přínos oboru.'I0) 

2.5 Transkulturní přístup v ošetřovatelství 

Evropská Porada WHO o právech pacientů schválila při setkání v Amsterodamu ve 

dnech 28 - 30. března 1994 dokument Principy práv pacientů v Evropě: Všeobecný rámec. 

Jedná se o soubor zásad na podporu a uplatňování práv pacientů v členských státech EU. Na 

několika místech je zde zmíněn požadavek na respektování kultury pacienta v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče. Vzhledem к tomu, že naše země byla přijata do Evropské 

unie, předpokládá se, že se bude pozvolna měnit také národnostní, kulturní a etnická struktura 

populace. Je tedy důležité, aby se také český zdravotnický systém včas připravil na větší 

diverzifikaci klientely ( rozličnost národností, kultur a etnik ). V ČR se problematika 

transkulturního ošetřovatelství poprvé veřejně prezentovala v roce 2000 na druhé konferenci 

ošetřovatelství s mezinárodní účastí v Olomouci, kterou pořádal Ústav teorie a praxe 

ošetřovatelství Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Konference nesla název 

„Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí" a účastnili se jí profesionálové oboru ze šesti 

evropských zemí. Kvalita ošetřovatelské péče je založena na uspokojování individuálních 

potřeb klientů, což vyžaduje ošetřovatelský personál, který má odpovídající znalosti a 

dovednosti. Sestry by měly umět zhodnotit aktuální zdravotní stav a reakce pacienta na 

neuspokojené potřeby, včetně potřeb souvisejících s odlišnou kulturou, a podle toho průběžně 

zajišťovat ošetřovatelskou péči. Zkušenosti z praxe však ukazují, že je to právě oblast 

lidských potřeb, kde sestrám chybí potřebné vědomosti a vzdělání. V roce 2002 a 2003 ústavy 

ošetřovatelství z ostravské Zdravotně sociální fakulty a olomoucké Lékařské fakulty 

opakovaně získaly granty Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví ČR na téma 

„Překonávání komunikačních a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur". 
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Léta 2000 - 2004 znamenala v ČR otevření diskuse a obrácení pozornosti zdravotníků 

teoretiků i praktiků ( к problematice transkulturní ošetřovatelské péče). Při poskytování 

kvalitní ošetřovatelské péče je třeba zohlednit pacientovi etnické a kulturní hodnoty, názory a 

praktiky, které se vztahují к vlastnímu zdraví a poskytování zdravotnické péče. Zdravotníci 

by si měli uvědomit, jaké jsou jejich vlastní etnické a kulturní hodnoty, názory a praktiky a 

jak se jejich názory projevují ve zdravotnické praxi. Základními údaji, které by měl 

zdravotník znát při péči o příslušníky jiných etnik, menšin a kultur jsou: 

• Etnicita - poznání etnické příslušnosti pomůže lépe pochopit potřeby 

pacienta. Je užitečné vědět, zda jde o utečence, současného přistěhovalce či 

potomka přistěhovalců, žijícího u nás delší dobu, nebo člena usedlé a integrované 

menšiny aj. 

• Jazyk - důležité je znát rodný jazyk pacienta, i když mluví česky. Může 

se stát, že vlivem onemocnění, stresu, vysokých teplot aj. začne používat svůj 

rodnýjazyk. 

• Náboženské a duchovní potřeby - poskytování zdravotní péče si také 

vyžaduje pochopení víry klienta a s tím související potřeby. 

• Model rodiny - podstatná je i informace, z jaké rodiny pacient pochází. 

Souvisí např. s následným rozhodováním i chováním pacienta. 

• Jídla a způsoby stravováni - názory na výživu a stravování mohou 

výrazně ovlivnit zdraví pacienta. Zdravotníci by měli vědět, či zjistit, která jídla 

pacientova kultura zakazuje. 

• Názory na zdraví a zdravotní praktiky - poznání názorů pacienta na 

příčinu jeho choroby může pomoci při léčebné spolupráci (complianci). Zda si 

pacient myslí, že jeho onemocnění způsobil špatný životní styl, choroboplodné 

zárodky, nebo je jeho nemoc trestem, kletbou aj. 

Lidé, kteří jsou začleněni do interkulturní komunikace, jsou vtaženi do komunikace 

prostřednictvím znalosti jazyka a druhá rovina je spjata s rituály a konvencemi, které 

komunikaci doprovázejí a ulehčují sociální kontakt. Někdy hovoříme o komunikační etiketě. 

Problémy především vznikají, když tuto komunikační etiketu nerespektujeme, a jsou to někdy 

větší potíže než při neznalosti jazyka. Tato etiketa má totiž u některých kultur velký význam. 

Transkulturální komunikace v ošetřovatelství je organizovaný schematizovaný systém 

chování, který umožňuje a řídí interakci mezi sestrou a pacientem. Jde o výměnu zpráv a 

tvorbu jejich významů. Protože odevzdávání zpráv a tvorba/^^ЬйЛгё^е děje současně, 
A * i \ 

komunikace a kultura jsou vzájemně úzce spjaté. V efektivní pjmur\í}c^i jdetady o vzájemné 
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pochopení významů souvisejících s odevzdávanou zprávou. Kultura výrazně ovlivňuje to, jak 

jsou vyjadřovány pocity - jak je jejich verbální a neverbální vyjádření dotované. Ve 

zdravotnictví to můžeme jasně vidět například u projevování bolesti navenek. Například 

Vietnamci prožívají bolest stoicky. Člověk v tamní kultuře očekávající bolest zůstává klidný, 

dokonce se může i usmívat. Naopak v arabské kultuře je bolest projevovaná verbálně i 

neverbálně vysoce emotivně, zvláště před vlastní rodinou. Německá kultura přikazuje zvládat 

bolest klidně a silně. Pokud je bolest součástí léčebného procesu, je tolerovaná, jinak se 

požaduje její potlačení. V našem zdravotnickém prostředí jsme zvyklí hodnotit intenzitu 

bolesti podle jejího projevu navenek, i když se bere v úvahu individuální práh bolesti. Stejné 

je to například v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku či Rusku. Pokud však kultura klade důraz 

na potlačení projevů bolesti, je to pro zdravotníka velmi obtížné. Například rumunské ženy 

rodí bez jakékoliv analgezie a v průběhu porodu nevydávají žádné výkřiky. Finové jsou sice 

ochotní mluvit o bolesti, kterou prožívají, ale neprojevují ji navenek. Rovněž tak je to 

v dánské kultuře. Španělé obecně snášejí bolest velice špatně, s množstvím verbálních projevů 

a medicínské odstranění bolesti je upřednostňované. U neverbálních projevů v mezilidském 

stykuje možno se setkat s dvojím důrazem vlivu kulturních faktorů a etnických činitelů: 

• Důraz na odlišnosti, které je možno pozorovat v neverbálních projevech 

u příslušníků různých národů a v různých kulturních celcích. 

• Důraz na neměnnost určitých neverbálních komunikačních projevů, se 

kterými se setkáváme na různých místech na světě, tj. důraz na relativní 

nezávislost neverbálních projevů na kulturních a etnických vlivech. 

Při studiu neverbálních projevů se hledají tzv. emické projevy, tj. projevy vlastní jen 

určité kultuře, a také tzv. etogramy, tj. nepsané, ale přece jen striktně dodržované jednotné 

normy chování společné všem lidem. Existuje řeč - třeba řeč beze slov, které rozumí lidé 

hovořící různými jazyky a žijící v různých kulturních oblastech ne celém světě. Ve všech 

kulturních oblastech se objevuje neverbální projev objímání a líbání. Podání ruky při 

pozdravu odedávna symbolizovalo, že partner nemá v úmyslu osobní útok. V současnosti je 

projevem pozdravu, zdvořilosti, vyjádřením dohody. Podání ruky je ovlivněno kulturou. 

Například: u Vietnamců je zvykem podat pravici a levou ji ještě lehce stisknout. Je to znak 

dobrých úmyslů a přátelství. Jsou však kultury, především s muslimským náboženstvím, ve 

kterých je tělesný kontakt tabu. V případě, že se žena z této kultury dostane do Evropy, kde si 

ruce při pozdravu běžně podávají i opačná pohlaví, můžeme vidět, že řeší dilema mezi cizí a 

svou kulturou tak, že podanou ruku sice neodmítne, ale přes svoji ruku si přetáhne kus látky, 

třeba i rukáv, aby nedošlo к přímému kontaktu s tělem cizího muže. Ve Francii je naopak 
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běžné i líbání na obě tváře při příchodu a odchodu jako znak pozdravu. V Rusku a Gruzii jsou 

obvyklé až tři polibky na pozdrav a rozloučení u obou pohlaví. V Polsku je běžné, že muž 

políbí ženě ruku jako výraz zdvořilosti, sympatií a úcty к něžnému pohlaví. V Jižní i Severní 

Koreji je projevem úcty podání čehokoliv oběma rukama. Ve škole proto děti podávají 

například vypracovanou písemnou práci nebo cokoli jiného vždy oběma rukama. Pro 

Japonsko je typické uklánění se. Proto projevíme úctu tím, že se naše hlava dostane níže než 

hlava partnera. 

Dotek má v ošetřovatelství a medicíně své nezastupitelné místo. Je to nejen základní 

forma vyšetření (vyšetření poklepem a pohmatem), ale používá se také pro svůj uklidňující 

efekt. Irové se obecně dotýkají málo, přesto je v irském ošetřovatelství držení klienta za ruce 

neverbálním vyjádřením podpory a je běžně užíváno. V islámském světě se smí muž dotknout 

pouze žen, které jsou z jeho rodiny. I ve zdravotnictví, pokud vyšetřuje ženu muž, je dotek na 

určitých místech zakázán. Naproti tomu právě v islámských zemích můžeme běžně vidět na 

ulici přátele, kteří se drží za ruce, i když jsou téhož pohlaví. U Evropanů je frekvence doteků 

různá. O Angličanech je známo, že mají chudou frekvenci doteků, stejně tak to platí u Němců, 

Finů a Lotyšů. Naopak jižní národy se dotýkají často a rádi. (14) 

2.5.1 Národnostní a etnické menšiny v ČR 
Problém v rozdělování etnik, národností a kultur v ČR tkví v odlišném chápání pojmu 

menšina. Menšinu můžeme vymezit podle zákona, ale také pouze podle etnické či kulturní 

afinity jejích členů. Legislativní vymezení menšin vychází ze zákona č. 273/2001 Sb., (viz. 

příloha č. 3) o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, který 

schválila Poslanecká sněmovna ČR 10. 7 2001 a který nabyl účinnosti dnem vyhlášení 2. 

srpna 2001. Z této zákonné definice vyplývají následující charakteristiky národnostní 

menšiny: 

• Jedná se o skupinu občanů ČR 

• Odlišují se od většiny počtem, jazykem, kulturou, původem, tradicemi 

• Spojuje je úsilí o zachování a rozvoj svébytnosti menšiny 

• Menšina má historickou souvislost s ČR 

Jak uvádí důvodová zpráva výše zmíněného zákona, na území ČR žijí tyto národnostní 

menšiny: bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, rakouská, romská, rusínská, 

ruská, řecká, slovenská a ukrajinská. Dále je v této zprávě uvedeno, že na území ČR existují 

další etnické a národnostní skupiny, avšak nejedná se o menšiny, neboť jejich příslušníci 

nejsou občany ČR - jde např. o Vietnamce, Rumuny. Nejmenší skupiny představují Bulhaři, 
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Chorvati, Rusini, Řekové - dohromady jen několik tisíc obyvatel, naopak nejpočetnčjší 

minority jsou Slováci a Romové. Podle Komise pro lidská práva OSN z r. 1951 je národnostní 

menšina etnická skupina osob, která je na rozdíl od ostatního obyvatelstva státu početně 

menší, nezaujímá vedoucí postavení a její příslušníci - občané tohoto státu vykazují 

v etnickém, kulturním, náboženském nebo jazykovém ohledu znaky, které jc odlišují od 

ostatního obyvatelstva. Takové národnostní menšiny vykazují výraznou sounáležitost, 

umožňující zachování vlastní kultury, tradic, náboženství a vlastního jazyka. Národnostní 

menšiny představují prapůvodní společenský jev téměř každého národa, tj. majoritního či 

mateřského národa ve státě. V České republice je směrodatným dokumentem Koncept 

přístupu vlády к otázkám národnostních menšin v ČR z r. 1994. U nás se dělí národnostní 

menšiny podle příslušníků na tři kategorie: v první překračuje počet obyvatelstva 10 % ve 

státě, ve druhé se pohybuje mezi 3 % až 10 % a ve třetí nepřevyšuje 3 % populace ve státě. 

Právě do této třetí skupiny patří všechny národnostní menšiny v České republice. Jsou jimi 

Slováci, Romové, Poláci, Němci, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci a další. Z toho vyplývá, že 

ČR je státem silně národnostně homogenním. Současná etnická struktura populace v České 

republice je pestřejší, než uvádí přehled zákonem uznaných národnostních menšin. Cizinců 

(mimo Slováků) s legálním pobytem je oficiálně udáváno 240 000 (stav к 31.12 2003), počet 

nelegálně se zdržujících cizinců na území ČR není přesně zjištěn, avšak odhaduje se na 

zhruba stejný počet. 

Termín „etnické klima" u nás zavedl sociolog I. Gabal a vyjadřuje jím postoje a 

představy české společnosti o soužití s etnicky odlišnými komunitami. Empirická zjištění o 

tomto etnickém klimatu pocházejí z výsledků sociologických výzkumů prováděných Gabalem 

v letech 1994-1996. Hlavními otázkami a aspekty etnického klimatu jsou vážnost a naléhavost 

etnických problémů a vztahů, tj. do jaké míry jsou etnické problémy závažné pro českou 

populaci, postoje české populace к otevírání ČR cizincům, к imigraci а к národnostním a 

etnickým skupinám, pohled majoritní populace na soužití s romskou menšinou, etnické 

postoje české společnosti ve vztahu к bezpečnostním problémům ČR (extrémistická hnutí aj.), 

data, která jsou к těmto otázkám prezentována, odrážejí pouze názory majoritní populace ve 

vztahu к minoritám, ale nevypovídají o názorech a postojích menšin ve vztahu к majoritní 

společnosti. Údaje o postojích české populace к rostoucímu počtu cizinců přicházejících do 

ČR nebo v zemi žijících svědčí o tom, že se celkově zesiluje odmítavé stanovisko к cizincům. 

Příliv cizinců do země hodnotilo nepříznivě 77 % respondentů v roce 1994, kdežto v roce 

1996 již 81 % respondentů. Postoje české společnosti к cizincům jsou však diferencovány 

vzhledem к jejich národnosti či rase. Např. pokud jde o přijatelnost nebo nepřijatelnost 

sousedství, dotázaným osobám by nejméně vadilo žít vedle Slováků, Francouzů, Židů a 
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jiných, více by jim vadilo sousedství Rusů, Ukrajinců, Asiatů (Vietnamci, Číňané) a Arabů a 

nejvíce by jim vadilo sousedství Romů (téměř 90 % respondentů). Většina dotazované české 

populace dává přednost tomu, že by se cizinci a etnické skupiny měli přizpůsobovat našim 

zvyklostem. Projevuje se tak spíše příklon к podpoře asimilace nečeské populace než ke 

kulturní pluralitě. Etnické klima v české společnosti charakterizuje Gabal jako xenofobní, 

restriktivní a utilitaristické, naplněné emocemi, úzkostí a kulturní uzavřeností. Uvedené 

interpretace nelze chápat jako vědecky zcela opodstatněné, vzhledem к tomu, že vycházejí 

pouze z dat kvantitativního šetření a neopírají se o zjištění z aplikace kvalitativního výzkumu. 

O tom, jaké je skutečně etnické klima v současné české společnosti, nejsou к dispozici 

dostatečně věrohodné a vědecky fundované nálezy. ( l4 ) 

2.6 Pojetí a definice syndromu vyhoření 

Pojem „burnout" (původně v podobě „burn-out") byl uveden do literatury 

.Freudenbergerem v jeho stati, publikované v časopise „Journal of Social Issues" v roce 1974, 

a to v podstatě v rozměrech současného pojetí. Hlavní vlna zájmu o tuto problematiku se 

začala zvedat vzápětí, tj. na přelomu 70. a 80. let, ve vztahu к převážné většině profesí, u 

nichž lze výskyt syndromu vyhoření předpokládat. Rešerše provedená v databázi Medline 

ukázala, že z tohoto období (konkrétně vletech 1982 - 1987) pochází celkem 207 

psychologicko - medicínsky orientovaných studií v této databázi, zatímco např. 

v sedmdesátých a devadesátých letech je jich registrováno vždy jen několik (cca 5 - 1 0 ) 

ročně. Na základě některých rozsáhlejších přehledových studií, jejichž autory jsou např. M. 

Liter, D. Kleiber, D. Enzmann a další, lze pouze velmi zhruba odhadovat, že v současné době 

je к dispozici již více než pět tisíc anglicky psaných publikací к tomuto tématu. Přes 

skutečnost, že počet ročně publikovaných prací již nyní nedosahuje úrovní z 

„nejproduktivnějších" let, nelze se domnívat, že by syndrom vyhoření přestal být aktuálním 

tématem. Tato tendence je ve vědě obecně platná a vyjadřuje především aktuálnost tématu 

v prvních letech. Burnout syndrom se objevuje především v zemích procházejících od 

přelomu 80. a 90. let rozsáhlými transformačními změnami, kde vyhoření rozšiřuje okruh 

problémů souvisejících se zvládáním stresů občanů, vyrovnávajících se s důsledky těchto 

transformačních kroků. V posledních letech v české odborné literatuře utěšeně přibývá 

publikovaných prací v oblasti psychologie, pedagogiky a zdravotnictví, kde jsou problémy 

související se syndromem vyhoření velmi aktuální, objevují se četné bakalářské a diplomové 
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práce, zabývající se touto problematikou a přibývá odborných setkání, konferencí a seminářů, 

jež se syndromem vyhoření zabývají. Objevují se též české překlady některých, spíše 

populárněji zaměřených zahraničních publikací o syndromu vyhoření a také články, 

popularizující tento problém v denním tisku. V průběhu téměř 30 let výzkumu tohoto 

problému se objevila ve světové literatuře řada pojetí a vymezení syndromu vyhoření, jež se 

často vzájemně v různých aspektech liší. Lze však konstatovat, že většina pojetí se shoduje 

alespoň v následujících bodech: jde o psychický stav, prožitek vyčerpání, který se vyskytuje 

zvláště u profesí, obsahujících jako podstatnou složku pracovní náplně „práce s lidmi". Tvoří 

jej řada symptomů především v oblasti psychické, částečně však též v oblasti fyzické a 

sociální. Klíčovou složkou syndromu vyhoření je zřejmě emoční exhausce, kognitivní 

vyčerpání a „opotřebení" a často i celková únava. Všechny hlavní složky tohoto syndromu 

rezultují z chronického stresu. Vyčerpání, pasivita a zklamání ve smyslu burnout syndromu se 

dostavuje jako reakce na převážně pracovní stres. Jako burnout („vyhoření, či vyhasnutí") 

bývá popisován stav emocionálního vyčerpání vzniklý v důsledku nadměrných psychických a 

emocionálních nároků. Nejprve byl popsán u některých zaměstnaneckých kategorií 

pracujících s jinými lidmi (u lékařů, zdravotních sester, učitelů, policistů, což byly profese, na 

něž byl zaměřen od počátku zájem psychologů). Později se ukázalo, že burnout syndrom se 

vyskytuje též v dalších zaměstnaneckých kategoriích (např. u advokátů, pojišťovacích agentů, 

poštovních úředníků, sociálních pracovnic atd.).<l5) 

2.6.1 Příznaky syndromu vyhoření 
Jednotlivé příznaky syndromu vyhoření jsou uvedeny v rozčlenění podle úrovní, v nichž 

se projevují: 

Na psychické úrovni 

Dominuje pocit, že dlouhé a namáhavé úsilí trvá nadměrně dlouho a efektivita tohoto 

snažení je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná. Výrazný je pocit celkového, 

především pak duševního vyčerpání, v duševní oblasti je pak prožíváno především vyčerpání 

emocionální, dále pak vyčerpání v oblasti kognitivní spolu s výrazným poklesem až ztrátou 

motivace. Únava je popisována dosti expresivně, což je v rozporu s celkovým utlumením a 

oploštěním emocionality. Dochází к utlumení celkové aktivity, ale zvláště к redukci 

spontaneity, kreativity, iniciativy a invence. Převažuje depresivní ladění, pocity smutku, 

frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje, tíživě je prožívána marnost vynaloženého úsilí a jeho 

nízká smysluplnost, objevuje se přesvědčení o vlastní postradatelnosti až bezcennosti, jež 

někdy hraničí až s mikromanickými bludy. Přítomny jsou také projevy negativismu, cynismu 

a hostility ve vztahu к osobám, jež jsou součástí profesionální práce s lidmi (pacientům, 
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klientům, zákazníkům). Dochází к poklesu až naprosté ztrátě zájmu o témata související 

s profesí, negativní hodnocení instituce, v níž byla profese až dosud vykonávána. Objevuje se 

sebelítost, intenzivní je prožitek nedostatku uznání. Charakteristická je redukce činnosti na 

rutinní postupy a užívání stereotypních frází a klišé. 

Na úrovni fyzické 

Projevuje se celková únava organismu, apatie, ochablost. Objevuje se rychlá 

unavitelnost, která se dostavuje v krátkých etapách relativního zotavení. Přítomny mohou být 

tyto obtíže: bolesti u srdce, změny srdeční frekvence, zažívací obtíže, dýchací obtíže, bolesti 

hlavy, poruchy krevního tlaku, poruchy spánku, bolesti ve svalech, přetrvávající celková 

tenze. Je zvýšené riziko vzniku závislostí všeho druhu. Zásah do rytmu, frekvence a intenzity 

tělesné aktivity. 

Na úrovni sociálních vztahů 

Celkový útlum sociability, nezájem o hodnocení ze strany druhých osob.Výrazná je 

tendence redukovat kontakt s klienty, často i s kolegy a všemi osobami majícími vztah 

к profesi. Objevuje se zjevná nechuť к vykonávané profesi a všemu, co s ní souvisí. 

Charakteristická je nízká empatie, konkrétně-operační styl myšlení. Postupné narůstání 

konfliktů (v důsledku nezájmu, lhostejnosti a „sociální apatie" ve vztahu к okolí).<l5) 

2.6.2 Zásady duševní hygieny pro profesionály pracující 

v pomáhajících profesích 

U těchto profesí je důležité vytvořit si jistý odstup od klientů. Podle Maslachové si 

к tomu profesionálové pomáhají různými technikami, např.: sémantickým odosobněním, kdy 

se klient stává kauzou, určitou diagnozou apod., intelektualismem, kdy profesionál hovoří o 

klientovi vysoce racionálně, bez emocí, bez osobního přístupu, izolací, jasným rozlišením 

profesionálního přístupu ke klientům od přístupu к ostatním lidem. 

Protože je vysoce důležité nepotlačovat své pocity, ale mluvit o nich, vyjadřovat je, je 

potřeba vytvořit vhodné prostředí (např. porada, při které jsou probírány obtížnější případy 

pracoviště, Bálintovské skupiny apod.). Lze však také zajít za kolegou a probrat s ním své 

pocity. U psychoterapeutů je vhodným protějškem supervizor. V rámci pracovního dne 

zařadit přestávky a využít je к regeneraci sil tělesným cvičením, procházkou, relaxací, či 

meditací. Důsledně oddělovat pracovní život od osobního.(15) 
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3. Výzkumná část 

3.1 Cíle výzkumu 

Zjistit, jak probíhá haptický kontakt mezi sestrou a nemocným na vybraných 

pracovištích a jaké jsou nejdůležitější faktory ovlivňující tento kontakt. 

3.2 Stanovení hypotéz výzkumu 

Na základě popsaných cílů jsem si stanovila tyto hypotézy: 

Hi: Předpokládám, že většina dotázaných sester vědomě využívá haptického kontaktu 

při ošetřování nemocných. 

H2: Předpokládám, že nejčastější formou vědomého haptického kontaktu u 

dotazovaných sester je pohlazení ruky či podání ruky. 

Нз: Předpokládám,že etnická příslušnost nemocného může občas snížit frekvenci doteku 

u 25 % sester. 

H4: Předpokládám, že vážnost onemocnění zvyšuje frekvenci doteků sester vůči 

nemocným. 

H5: Předpokládám přímou souvislost mezi frekvencí haptického kontaktu a syndromem 

vyhoření. 

3.3 Metodika výzkumu 

Ve výzkumné části práce jsem zvolila metodu dotazníku. Dotazník vlastní konstrukce 

byl kombinován s oficiálním dotazníkem Maslach Burnout Inventory. 
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3.3.1 Dotazníková metoda 
Dotazník je metoda, která je určena pro hromadné získávání údajů. Pomocí dotazníků 

je zkoumáno mínění lidí (respondentů) v jednotlivých jevech. Výhodou je, že jím lze 

současně a stejnou formou, což je pro zpracování důležité, oslovit i větší počet respondentů. 

Údaje získané touto metodou lze většinou plně kvantifikovat. To umožňuje i počítačové 

zpracování většího množství dat. ( l l ) 

V této práci byly použity dva typy dotazníků. Dotazník č.l (viz příloha č. l) byl 

dotazník vlastní konstrukce. Dotazník č.2 (viz příloha č. 2) byl oficiální dotazník Maslach 

Burnout Inventory (dále jen MBI). Tento dotazník slouží ke zjišťování stupně syndromu 

vyhoření. 

Dotazníkem č.l jsem sledovala atributy týkající se vědomé a nevědomé komunikace, 

její frekvence, též některé faktory ovlivňující potřebu doteku u sester. Dotazník obsahoval 20 

otázek. Z tohoto počtu bylo 17 otázek s výběrem z jedné nabízených odpovědí. Ve 2 otázkách 

zakreslovali respondenti do schématu postavy a jedna otázka byla otevřená. 

Této podobě dotazníku předcházel předvýzkum na vzorku 14 rcspondentek. Byl 

zaměřený na obsahovou stránku a srozumitelnost otázek. Po zhodnocení předvýzkumu jsme 

upravili rozpětí a formulaci některých položek, které se jevily jako zbytečně rozsáhlé. 

3.3.2 MBI dotazník dle Christiny Maslach 
Dotazník č.2 (příloha č.2) - Maslach Burnout Inventory je ve světě nejvíce používaný 

к diagnostice míry syndromu vyhoření. MBI je složen z 22 položek, které hodnotí syndrom 

vyhoření ve třech oblastech: citové vyčerpání, odosobnění a snížení pracovního výkonu. 

Citové (emocionální) vyčerpání - emocionální vyčerpání, ztráta chuti к životu, 

nedostatek sil к jakékoli činnosti, nulová motivace к nějaké činnosti atd. Toto vše je 

považováno za základní příznaky syndromu vyhoření. 

Depersonalizace - tento projev psychického vyčerpání je zřetelně vyjádřen u lidí, kteří 

mají velkou potřebu odezvy od lidí, kterým se věnují. Když se jim této odezvy nedostává 

zahořknou a staví se к druhým lidem cynicky. 

Snížení pracovního výkonu - s touto charakteristikou syndromu vyhoření se setkáváme u 

lidí s nízkou mírou zdravého sebehodnocení a sebedůvěry. Tím, že sebe sami moc necení, 

nemají též dostatek energie к zvládnutí stresových situací, konfliktů a životních těžkostí. 
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Zpracování MBI dotazníku 

Ke každé dotazníkové položce byla přiřazena hodnotící bodová škála 0 - 6. 

0 = nikdy se tak necítím, 1 = cítím se tak 2 - 3x ročně, 2 = cítím se tak měsíčně i méně, 3 = 

cítím se tak 2 - 3x měsíčně, 4 = cítím se tak lx týdně, 5 = cítím se tak 2 - 3x týdně, 6 = cítím 

se tak denně. 

Respondentky měly označit křížkem takové hodnocení, jaké osobně každé položce 

přisuzovaly. Čím více bodů dosáhly respondenty v kategoriích citového vyčerpání a 

odosobnění, tím vyšší byla míra jejich vyhoření. Avšak v kategorii pracovního výkonu se 

míra vyhoření hodnotila opačně. To znamená, čím méně bodů dosáhly, tím byla míra rizika 

vyhoření vyšší. V závislosti na počtu dosažených bodů byla každá kategorie hodnocena třemi 

stupni vyčerpání - nízké, střední a vysoké. 

Tabulka 1: Bodová kategorizace syndromu vyhoření dle MBI dotazníku 

kategorizace MBI nízké střední vysoké 

citové vyčerpání <16 1 7 - 2 6 27 > 

odosobnění <6 7 - 1 2 13 > 

snížení pracovního výkonu <39 3 8 - 3 2 31 > 

Rozdělení jednotlivých položek dle podskupin syndromu vyhoření 

položky mapující citové vyčerpání z MBI dotazníku : 1., 2., 3., 6., 8., 13., 14., 16., 20. 

položky mapující odosobnění z MBI dotazníku : 5., 10., П. , 15., 22. 

položky mapující snížení pracovního výkonu z MBI dotazníku : 4., 7., 9., 12., 17., 18., 

19., 21. (viz příloha č.2) 

3.3.3 Zpracování získaných dat 
Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo provedeno analýzou a syntézou dat. Otázky 

z dotazníku č . l , kterými jsem sledovala frekvenci doteků a jednotlivé faktory byly 

zpracovány do tabulek formou absolutních a relativních četností. Dotazník č.2 byl zpracován 

metodou dvoustupňového třídění do kontingenčních tabulek. Při volbě vhodného statistického 

postupu při ověřování hypotézy číslo pět bylo užito testu nezávislosti chí - kvadrát a určení 

koeficientu kontingence, který slouží к měření těsnosti závislosti mezi dvěma znaky. Pomocí 

testu nezávislosti chí - kvadrát jsme ověřovali, zda existuje významná souvislost mezi dvěma 

jevy, při zpracování výsledků dotazníkového šetření. 

Bylo použito vzorce: 
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с = 
X 

X + п 

с = koeficient kontingence, kdy: 

с е {0;1} 
с = 0 - žádný vztah mezi dvěma znaky 
с = {0;0,25} - závislost slabá 
с = {0,26;0,65} - závislost střední 
с = {>0,65} - závislost intenzivní 
X = chí kvadrát 
n = celkový počet respondentek(11) 

К číselnému zpracování chí kvadrát bylo použito programu MS Excel v operačním 
systému Windows 

3.4 Zdroje odborných poznatků 

Vědecké poznatky byly získány prostudováním české a zahraniční odborné literatury. 

Dále bylo využito celosvětově propojené informační sítě internet. 

3.5 Charakteristika výzkumného vzorku 

Pro výzkum jsem si vybrala sestry pracující v oblasti akutní péče Oblastní nemocnice 

Kladno. 

Celkem bylo osloveno 111 sester, návratnost dotazníků byla 90%. Výzkumného šetření 

se účastnilo 100 sester. Zbývající část respondentek se nezúčastnila z důvodu pracovní 

neschopnosti, dovolených a dvakrát byla jako důvod uvedena pracovní zaneprázdněnost. 

Výzkumné šetření probíhalo na chirurgickém oddělení, interním oddělení, urologickém 

oddělení, metabolické jednotce a chirurgické jednotce intenzivní péče. Sestry, které se 

účastnily výzkumu byly ve věku 1 9 - 5 4 let. Stupeň vzdělání ve výzkumném vzorku byl 

rozložen takto: 5 respondentek vystudovalo vysokou školu a má titul Bc., 12 respondentek 

vystudovalo Vyšší odbornou školu zdravotnickou v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, 26 

respondentek absolvovalo pomaturitní specializační studium v příslušném oboru. Zbylý počet 

dotazovaných tj. 57 jsou absolventky Střední zdravotnické školy.Všechny oslovené sestry, 

které se zúčastnily výzkumu jsou zaregistrované a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí a 
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odborných seminářů dle svých možností a zájmů. Národnost českou měly všechny sestry 

z výzkumného vzorku. 

3.5.1 Charakteristika vybraných nemocničních oddělení: 
Dotazníkové šetření bylo provedeno v Oblastní nemocnici Kladno, na chirurgickém, 

interním urologickém oddělení, dále pak na metabolické jednotce a na chirurgické jednotce 

intenzivní péče. Všechna výše uvedená oddělení jsou umístěna ve starších budovách. Interiéry 

nemocnice jsou v posledních letech postupně rekonstruována. Chirurgické oddělení bylo 

rekonstruováno v roce 2000 - 2001. Na septické stanici chirurgického oddělení je sociální 

zařízení na každém pokoji, pracovna sester je umístěna uprostřed chodby a je prosklená, což 

vyhovuje klientům i ošetřujícímu personálu. Součástí oddělení je malý operační šálek sloužící 

к malým chirurgickým zákrokům a převazovna. Na odděleních aseptické chirurgie jsou 

nadstandartní pokoje vybavené příslušenstvím, umocňujícím pocit komfortu. 

Interní oddělení je zatím před rekonstrukcí. Jedná se o klasické oboustranné ošetřovací 

jednotky. Urologické oddělení bylo rekonstruováno roce 2003 a je podobně řešené jako výše 

uvedená septická stanice chirurgického oddělení. Metabolická jednotka a chirurgická jednotka 

intenzivní péče byly vybudovány před deseti lety. Obě jednotky jsou vybaveny příslušnou 

přístrojovou technikou a rovněž zde nalezneme prosklenou pracovnu sester. Její umístění je 

velmi výhodné pro klienty i ošetřující personál. Kapacita lůžek na jednotlivých odděleních je 

rozložena takto: interní oddělení (čítající 3 stanice) má maximální počet lůžek 90, což je 30 

lůžek na jednu stanici. Chirurgické oddělení - septická stanice 22 lůžek, oddělení aseptické 

chirurgie 4B 22 lůžek, oddělení aseptické chirurgie 5 má 19 lůžek. Urologické oddělení má 

kapacitu 35 lůžek. Chirurgická jednotka intenzivní péče má kapacitu 6 lůžek, metabolická 

jednotka taktéž 6 lůžek. Na standardních jednotkách interního, chirurgického a urologického 

oddělení pracují sestry v osmihodinových směnách, kdy ranní směna je zpravidla obsazena 2 -

3 sestrami, které pracují pod vedením staniční sestry, a dále jsou к dispozici 2 sanitáři. 

Odpolední směna bývá obsazena 1 - 2 sestrami a 1 sanitářem. Na noční směně pracuje 1 sestra 

a 1 sanitář, který je však к dispozici pro všechny stanice daného oddělení. Na chirurgické 

jednotce intenzivní péče a metabolické jednotce pracují sestry ve dvanáctihodinových 

směnách. V denní době se starají o pacienty 2 - 3 sestry spolu se staniční sestrou a 1 

sanitářem. Při noční směně zde pracují pouze 2 sestry bez sanitáře, který je však к dispozici 

jak již bylo uvedeno výše, v rámci chirurgického či interního oddělení. Počet sester na 

jednotlivých odděleních je redukován, nebo naopak posílen, dle stavu oddělení. Společným 

znakem výše uvedených pracovišť, je to, že se jedná o výuková pracoviště, kde probíhá výuka 

žáků a studentů SZŠ a VOŠZ Kladno v oborech Všeobecná sestra a Diplomovaná všeobecná 
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sestra. Dalším společným znakem pro jednotlivá pracoviště je, že ne všechny sestry pracují 

pouze na 100% úvazek, ale též na úvazek nižší. 

3.5.2 Organizace výzkumu 
Návštěvě na jednotlivých odděleních předcházela písemná žádost к vyslovení souhlasu 

adresovaná hlavní sestře Oblastní nemocnice Kladno (viz. příloha č. 5). К povolení výzkumu 

vrchními a staničními sestrami jednotlivých oddělení předcházela ústní forma domluvy. 

Dotazníky byly rozdány staničními sestrami jednotlivých oddělení a osobně vybrány každou 

staniční sestrou. Šetření se zúčastnilo 100 sester. Návratnost dotazníkové metody byla 90%. 

Zbývající část sester se neúčastnila šetření z důvodu pracovní neschopnosti, dovolené a 

dvakrát byla jako důvod neúčasti uvedena velká pracovní vytíženost. 

Konkrétní počet rozdaných dotazníků byl: interní oddělení 31, chirurgické oddělení 37, 

metabolická jednotka 10, chirurgická J IP 11, urologie 11. 

3.6 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

Výsledky výzkumu jsem rozdělila do dvou částí. První část pojednává o výsledcích 

dotazníku vlastní konstrukce tj. dotazníku č. 1 a druhá část se týká výsledků dotazníku č. 2, 

který doplňuje dotazník č.l 
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3.6.1 Výsledky dotazníků vlastní konstrukce u celého souboru 

respondentek na definovaných odděleních 
Položka č.l: Kontrola neverbálních projevu respondentek. 

Při práci kontroluje svoje neverbální projevy 41 % respondentek. 40 % kontroluje své 

neverbální projevy někdy a 19 % dotazovaných je nekontroluje. 

Tabulka 2: Kontrola neverbálních projevů respondentek 

kontrola neverbálních 

projevu 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet kontrola neverbálních 

projevu 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 17 46 4 36 10 32 3 30 7 64 41 41 

Ne 7 19 1 9 8 26 2 20 1 9 19 19 

Někdy 13 35 6 55 13 42 5 50 3 27 40 40 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 1: Kontrola neverbálních projevů respondentek 
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Položka č. 2: Podání ruky pacientovi při přijetí na oddělení. 

59 % respondentek odpovědělo, že nejsou zvyklé podávat ruku pacientovi při přijeti na 

oddělení, 32 % výjimečně, 9 % podává ruku pacientovi při přijetí na oddělení. 

Tabulka 3: Podání ruky pacientovi při přijetí na oddělení 

podáni ruky při přijeti 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 4 11 0 0 4 13 1 10 0 0 9 9 

Ne 20 54 9 82 16 52 7 70 7 64 59 59 

Výj imečně 13 35 2 18 11 35 2 20 4 36 32 32 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 2: Podání ruky pacientovi při přijetí na oddělení 
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Položka č. 3: Podání ruky pacientovi při propuštění. 

Z celkového počtu dotazovaných 42 % odpověděla, že jsou zvyklé podat ruku pacientovi při 

propuštění, 51 % výjimečně, 7 % sester nepodává ruku pacientovi při propuštění. 

Tabulka 4: Podání ruky pacientovi při propuštěni z odděleni 

podáni ruky při propuštěni 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

podáni ruky při propuštěni 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 14 38 2 18 14 45 4 40 8 73 42 42 

Ne 1 3 3 27 2 6 0 0 1 9 7 7 

Někdy 22 59 6 55 15 48 6 60 2 18 51 51 

Z 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf ě. 3: Podání ruky pacientovi při propuštění 
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Položka č. 4: Frekvence povzbuzení vědomým dotekem před náročným, bolestivým výkonem. 

54 % respondentek odpovědělo, že takto své pacienty povzbudí maximálně dvakrát za směnu, 

37 % sester při každém setkání, a 9 % sester se pacientů v této situaci nedotýká. 

Tabulka 5: Frekvence povzbuzení vědomým dotekem před náročným, bolestivým výkonem 

povzbuzení pacienta před 

výkonem 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Při každém setkání 14 38 6 55 10 32 1 10 6 55 37 37 

Maximálně je 

povzbudím dvakrát 
20 54 5 45 15 48 9 90 5 45 54 54 

Ne pacientů se 

nedotýkám 
3 8 0 0 6 19 0 0 0 0 9 9 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 4: Frekvence povzbuzení vědomým dotekem před náročným, bolestivým výkonem 
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Položka č. 5: Užívání doteku pouze v souvislosti s asistenci, nebo prováděním výkonu. 

47 % respondentek odpovědělo, že se pacientů dotýká pouze v souvislosti s prováděným 

výkonem, nebo při asistenci u výkonů, 53 % dotazovaných odpověděla, že se pacientu dotýká 

častěji, než v souvislosti s prováděným výkonem. 

Tabulka 6: Užívání doteků pouze v souvislosti s asistencí nebo prováděním výkonu 

doteky v souvislosti s 

výkonem 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet doteky v souvislosti s 

výkonem 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 18 49 6 55 12 39 6 60 5 45 47 47 

Ne 19 51 5 45 19 61 4 40 6 55 53 53 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 5: Užívání doteků pouze v souvislosti s asistencí nebo prováděním výkonů. 
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Položka č. 6: Názory sester tm postoj pacientu к dotýkání. 

66 % respondentek si mysli, že jsou pacienti, kteří si nepřejí aby se jich někdo dotýkal. 33 % 

sester si nemyslí, že by byli pacienti, kteří by si nepřáli haptický kontakt. 1 % sester na tuto 

otázku neodpovědělo. 

Tabulka 7: Názory sester na postoj pacientu к dotýkání. 

názory na postoj pacientu 

к dotýkáni 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet názory na postoj pacientu 

к dotýkáni 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 24 65 6 55 21 68 5 50 10 91 66 66 

Ne 13 35 5 45 9 29 5 50 1 9 33 33 

Bez odpovědi 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 6: Názory sester na postoj pacientů к dotýkání. 
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Položka č. 7: Podání ruky při kontaktu s nemocným. 

Při kontaktu s nemocným podává ruku všem pacientům 19 % respondentek, polovině 

pacientů 2 % respondentek, některým nemocným 77 % respondentek a tento způsob kontaktu 

nevyužívjí 2 % sester. 

Tabulka 8: Podání ruky při kontaktu s nemocným 

podáni ruky 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

U všech pacientů 6 16 2 18 4 13 0 0 7 64 19 19 

U polov iny 

pacientů 
0 0 0 0 1 3 1 10 0 0 2 2 

U některých 

pacientů 
30 81 9 82 26 84 8 80 4 36 77 77 

Nevyužívám 1 3 0 0 0 0 1 10 0 0 2 2 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 7: Podání ruky při kontaktu s nemocným 
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2 % 19% 
2<y0 • U všech pacientů 

• U poloviny pacientů 

• U některých pacientů 

n Nevyužívám 

77% 

4 6 



Položka č. 8: Pohlazeni při kontaktu s nemocným. 

Tento způsob kontaktu využívá u všech nemocných 10 % respondentek, u poloviny pacientu 

5 % sester, u některých nemocných užívá pohlazení 77 % sester a tento způsob haptického 

kontaktu u nemocného nevyužívá 8 % dotazovaných. 

Tabulka 9: Pohlazení při kontaktu s nemocným 

Frekvence pohlazeni 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

U všech pacientů 2 5 2 18 3 10 0 0 3 27 10 10 

U polov iny pacientů 3 8 1 9 0 0 0 0 1 9 5 5 

U některých pacientů 30 81 8 73 24 77 8 80 7 64 77 77 

Nevyužívám 2 5 0 0 4 13 2 20 0 0 8 8 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 8: Pohlazení při kontaktu s nemocným 
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Položka č. 9: Objeti při kontaktu s nemocným. 

Objetí u všech pacientů využívá 1 % sester, u některých 13 % respondentek a tento /působ 

nevyužívá 86 % dotazovaných. 

Tabulka 10: Objetí při kontaktu s nemocným 

frekvence objeti 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

U všech pacientů 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

U polov iny pacientů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U některých pacientů 5 14 0 0 3 10 0 0 5 45 13 13 

Nevyužívám 31 84 11 100 28 90 10 100 6 55 86 86 

Z 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 9: Objetí při kontaktu s nemocným 
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Položka č. 10: Poklepání na rameno při kontaktu s nemocným. 

Poklepání na rameno využívá častěji u mužů 23 % respondentek, u žen využívá poklepání na 

rameno 4 % sester. Poklepání na rameno nevyužívá vůbec 73 % dotazovaných. 

Tabulka 11: Poklepání na rameno při kontaktu s nemocným 

poklepání na rameno 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

poklepání na rameno 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Častěji u mužů 8 22 5 45 6 19 3 30 1 9 23 23 
... 

č a s t ě j i u žen 0 0 0 0 1 3 3 30 0 0 4 4 

Nevyužívám 29 78 6 55 24 77 4 40 10 91 73 73 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 10: Poklepání na rameno při kontaktu s nemocným 
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Položka с. 11: Místa nejčastějšího vědomého doteku и mužu. 

48 % sester se nejčastěji mužů vědomě dotýká za účelem povzbuzení na rukou, 39 % sester na 

ramenou, 13 % dotazovaných uvádí jako místo nejčastějšího vědomého doteku hlavu. 

Tabulka 12: Místa nejčastějšího vědomého doteku u mužů 

vědomý dotek и muže 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ruce 18 49 3 27 16 52 5 50 6 55 48 48 

Ramena 15 41 6 55 13 42 3 30 2 18 39 39 

Hlava 4 11 2 18 2 6 2 20 3 27 13 13 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 11: Místa nejčastějšího vědomého doteku u mužů 
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Položka č. 12: Místa nejčastějšího vědomého doteku и žen. 

46 % respondentek uvádí ramena jako místa nejčastějšího vědomého doteku u žen, 38 % 

uvádí ruce, a 16 % dotazovaných volí hlavu jako místo nejčastějšího doteku u žen. 

Tabulka 13: Místa nejčastějšího vědomého doteku u žen 

vědomy dotek и ženy 
Chirurgie Chirurg. JIP Interna 

Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

vědomy dotek и ženy 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ruce 17 46 4 36 9 29 4 40 4 36 38 38 

Ramena 16 43 4 36 18 58 5 50 3 27 46 46 

16 Hlava 4 11 3 27 4 13 1 10 4 36 16 

46 

16 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 12: Místa nejčastějšího vědomého doteku u žen 
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Položka č. 13: Frekvence doteku ve vztahu к etnické příslušnosti nemocného. 

50 % respondentek nemá zábrany dotýkat se pacientů jiné etnické příslušnosti, 43 % 

dotazovaných má zábrany pouze občas, 7 % respondentek má zábrany dotýkat se klientů 

s jinou etnickou příslušností. 

Tabulka 14: Frekvence doteku ve vztahu к etnické příslušnosti nemocného 

Doteky ve vztahu 

к etnické přislušnosti 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet Doteky ve vztahu 

к etnické přislušnosti 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 1 3 0 0 3 10 3 30 0 0 7 7 

Ne 24 65 8 73 6 19 3 30 9 82 50 50 

Pouze občas 12 32 3 27 22 71 4 40 2 18 43 43 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 13: Frekvence doteku ve vztahu к etnické příslušnosti 

Graf č. 13 
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Položka č. 14: Nejzávažnější faktory, které brání sestrám dotýkat se nemocných jiné rasy. 

63 % respondentek považuje za nejzávažnější faktor úroveň hygienických návyku, 13 % 

sester se obává přenosu neznámé infekce, 11 % respondentek uvádí jako neznalost kultury a 

společenských norem, jako faktor, který jim brání používat haptický kontakt u těchto klientů, 

4 % dotazovaných uvedlo odlišnost v barvě pleti a 9 % respondentek na tuto položku 

neodpovědělo. 

Tabulka 15: Nejzávažnější faktory, který brání sestrám dotýkat se nemocných jiné rasy 

Nepoužíváni doteku и jiné 

etnické skupiny - důvody 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Úroveň 

hygienických 26 70 6 55 18 58 8 80 5 45 63 63 

návyků 

Obava z přenosu 

neznámé infekce 
2 5 3 27 5 16 2 20 1 9 13 13 

Neznalost kul tury 6 16 1 9 4 13 0 0 0 0 11 11 

Neodlišuje se 

barvou pleti 
0 0 0 0 4 13 0 0 0 0 4 4 

Jiné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bez odpovědi 3 8 1 9 0 0 0 0 5 45 9 9 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 14: Nejzávažnější faktory, která brání sestrám dotýkat se nemocných jiné rasy 
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Položka č. 15: Etnická skupina nemocných ovlivňující frekvenci doteku respondentek. 

41 % sester uvádi, že existuje etnická skupina u které maji problém používat dotek, 55 % 

dotazovaných uvedlo, že nemají problém používat dotek u žádné etnické příslušnosti. 

Z skupiny respondentek, které mají problém používat haptický kontakt u jiné etnické 

příslušnosti uvedlo 74 % sester Rómy, 13 % příslušníky arabského národa, 8 % respondentek 

Vietnamce, 3 % s Číňany a 2 % dotazovaných uvádí černochy nebo mulaty. 

Tabulka 16: Etnická skupina nemocných ovlivňující frekvenci doteku respondentek. 

užití doteku ve vztahu 

к etnicke skupině 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 20 54 1 9 12 39 6 60 2 18 41 41 

Ne 14 38 10 91 18 58 4 40 9 82 55 55 

Bez odpovědi 3 8 0 0 1 3 0 0 0 0 4 4 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 15: Etnická skupina nemocných ovlivňující frekvenci doteku respondentek 

Graf č. 15 
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Položka č. 16: Frekvence doteku v souvislosti s věkem nemocných. 

81 % r e s p o n d e n t e k u v á d í , ž e věk n e m o c n é h o p r o n ě n e n í r o z h o d u j í c í při u ž í v á n í h a p t i c k é h o 

k o n t a k t u , 18 % ses t e r u v e d l o , ž e při p o u ž í v á n í d o t e k ů u p ř e d n o s t ň u j í p a c i e n t y s p í š e s t a r š í h o 

v ě k u , 1 % d o t a z o v a n ý c h u v e d l o , ž e při uži t í h a p t i c k é h o k o n t a k t u u p ř e d n o s t ň u j e k l i e n t y 

m l a d š í h o v ě k u . 

Tabulka 17: Frekvence doteků v souvislosti s věkem nemocných 

frekvence doteku ve vztahu к 

věku 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Mladšího věku 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 1 

Středního věku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staršího věku 4 11 3 27 4 13 3 30 4 36 18 18 

Věk pacienta není 

podstatný 
33 89 8 73 27 87 6 60 7 64 81 81 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 16: Frekvence doteků v souvislosti s včkem nemocných 

Graf č. 16 
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Položka č. 17. Frekvence doteku v souvislosti se závažností onemocnění. 

58 % sester užívá častěji dotek u nemocných se závažným onemocněním, 42 % respondentek 

se častěji těchto pacientů nedotýká. 

Tabulka 18: Frekvence doteků v souvislosti se závažností onemocnění 

Závažnost onemocněni a 

tastějši dotek 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet Závažnost onemocněni a 

tastějši dotek 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 22 59 7 64 16 52 5 50 8 73 58 58 

Ne 15 41 4 36 15 48 5 50 3 27 42 42 

37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 17: Frekvence doteků v souvislosti se závažností onemocnění 

Graf č. 17 
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Položka č. 18: Frekvence doteku související s dlouhodobou hospitalizací nemocného. 

62 % sester uvedlo, že dlouhodobá hospitalizace pacienta zvyšuje jejich frekvenci doteku vůči 

nemocnému, 38 % respondentek uvedlo, že dlouhodobá hospitalizace nemocných neni faktor, 

který by ovlivňoval frekvenci jejich haptického kontaktu vůči nemocným. 

Tabulka 19: Frekvence doteků související s dlouhodobou hospitalizací nemocného 

dlouhodobé 

onemocněni а častější 

dotek 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet dlouhodobé 

onemocněni а častější 

dotek Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 25 68 7 64 19 61 4 40 7 64 62 62 

Ne 12 32 4 36 12 39 6 60 4 36 38 38 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 18: Frekvence doteku související s dlouhodobou hospitalizací nemocného 

Graf č. 18 

57 



Položka č. 19: Frekvence doteku souvisejících s charakterem onemocnění. 

62 % respondentek se častěji dotýká nemocných s onkologickým onemocněním, u 6 % sester 

jsou to amputace, 29 % dotazovaných uvedlo, že charakter onemocnění neovlivňuje jejich 

haptický kontakt vůči nemocným, 3 % respondentek na tuto otázku neodpovědělo. 

Tabulka 20: Frekvence doteků souvisejících s charakterem onemocnění. 

Charakter onemocněni ve 

vztahu к častějšimu doteku 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet Charakter onemocněni ve 

vztahu к častějšimu doteku 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Onkologické 

onemocnění 
26 70 7 64 17 55 5 50 7 64 62 62 

Amputace 5 14 1 9 0 0 0 0 0 0 6 6 

Jiné 5 14 3 27 12 39 5 50 4 36 29 29 

Bez odpovědi 1 3 0 0 2 6 0 0 0 0 3 3 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 19: Frekvence doteků souvisejících s charakterem onemocnění 
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Položka č. 20: Typ onemocnění, и kterého se sestry pacienta téměř nedotýkají. 

25 % respondentek uvedlo infekční onemocnění, 28 % sester uvedlo kožní onemocnění, 21 % 

dotazovaných uvedlo, že nemá problém dotýkat se pacienta při jakémkoli onemocnění, 26 % 

respondentek na tuto otázku vůbec neodpovědělo. 

Tabulka 21: Typ onemocnění, u kterého se sestry pacienta téměř nedotýkají 

typ onemocněni а 

absence doteku 

Chirurgie Chirurg. JIP Interna 
Metabol. 

jedn. 
Urologie Součet typ onemocněni а 

absence doteku 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Infekčí onemocnění 9 24 3 27 8 26 5 50 0 0 25 25 

Kožní onemocnění 14 38 5 45 6 19 1 10 2 18 28 Г 28 

Nemám problém se 

dotýkat 
6 16 1 9 11 35 2 20 1 9 21 21 

Bez odpovědi 8 22 2 18 6 19 2 20 8 73 26 26 

I 37 100 11 100 31 100 10 100 11 100 100 100 

Graf č. 20: Typ onemocnění, u kterého se sestry pacienta téměř nedotýkají 
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3.6.2 Vyhodnocení MBI dotazníku u respondentek na jednotlivých 

definovaných odděleních 

Oddělení chirurgické 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že v problematice odosobnění u sester na chirurgickém 

oddělení mělo 41 % nízkou hladinu syndromu vyhoření, 41 % střední a 19 % sester mělo 

vysokou hladinu syndromu vyhoření. V oblasti citového vyčerpání bylo 35 % sester na nízké 

úrovni, 35 % na střední úrovni a 30 % na vysoké úrovni syndromu vyhoření. V kategorii 

snížení pracovního výkonu mělo 8 % sester nízké riziko, 24 % střední a 68 % vysoké riziko 

syndromu vyhoření. 

Tabulka 22: Výskyt syndromu vyhoření u souboru respondentek z chirurgického oddělení 

Chirurgické oddělení 

Odosobnění Citové vyčerpání 

Snížení pracovního 

výkonu 

Počet % Počet % Počet % 

Nízké 15 41 13 35 3 8 
Střední 15 41 13 35 9 24 

Vysoké 7 19 11 30 25 68 

I 37 100 37 100 37 100 

Oddělení interní 

V problematice odosobnění mělo 32 % sester nízkou hladinu syndromu vyhoření, 32 % 

střední a 35 % vysokou hladinu vyhoření. V oblasti citového vyčerpání bylo 29 % dotázaných 

na nízké úrovni, 32 % na střední úrovni a 39 % na vysoké úrovni syndromu vyhoření. 

V kategorii snížení pracovního výkonu mělo 10 % respondentek nízké riziko, 58 % střední a 

32 % vysoké riziko syndromu vyhoření. 
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Tabulka 23: Výskyt syndromu vyhoření u souboru respondentek z interního oddčlení 

Interní oddě len í 

Odosobnění Citové vyčerpání 

Snížení pracovního 

výkonu 

Počet % Počet % Počet % 

Nízké 10 32 9 29 3 10 
Střední 10 32 10 32 18 58 
Vysoké 11 35 12 39 10 32 

Z 31 100 31 100 31 100 

Mctabolická jednotka 

V problematice odosobnění mělo 50 % sester nízkou hladinu syndromu vyhoření, 40 % 

střední a 10 % dotazovaných mělo vysokou hladinu vyhoření. V oblasti citového vyčerpání 

bylo 20 % sester na nízké úrovni, 60 % na střední úrovni a 20 % na vysoké úrovni syndromu 

vyhoření. V kategorii snížení pracovního výkonu mělo 0 % respondentek nízké riziko, 50 % 

střední a 50 % vysoké riziko syndromu vyhoření. 

Tabulka 24: Výskyt syndromu vyhoření u souboru respondentek z metabolické jednotky 

Metabolické jednotka 

Odosobnění Citové vyčerpání 

Snížení pracovního 

výkonu 

Počet % Počet % Počet % 

Nízké 5 50 2 20 0 0 

Střední 4 40 6 60 5 50 

Vysoké 1 10 2 20 5 50 

Z 10 100 10 100 10 100 

Chirurgická JIP 

V problematice odosobnění mělo 64 % dotazovaných sester nízkou hladinu syndromu 

vyhoření, 36 % střední a 0 % vysokou hladinu syndromu vyhoření. V oblasti citového 

vyčerpání bylo 73 % na nízké úrovni, 18 % na střední úrovni a 9 % na vysoké úrovni 
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syndromu vyhoření. V kategorii snížení pracovního výkonu mělo 0 % respondentek nízké 

riziko, 18 % střední a 82 % vysoké riziko syndromu vyhoření. 

Tabulka 25: Výskyt syndromu vyhoření u souboru respondentek z chirurgické JIP 

Chirurgická JIP 

Odosobnění Citové vyčerpání 

Snížení pracovního 

výkonu 

Počet % Počet % Počet % 

Nízké 7 64 8 73 0 0 

Střední 4 36 2 18 2 18 

Vysoké 0 0 1 9 9 82 

Z 11 100 11 100 11 100 

Oddělení urologické 

V problematice odosobnění mělo 64 % sester nízkou hladinu syndromu vyhoření, 18 % 

střední a 18 % vysokou hladinu syndromu vyhoření. V oblasti citového vyčerpání bylo 36 % 

dotazovaných na nízké úrovni, 36 % na střední úrovni a 27 % na vysoké úrovni syndromu 

vyhoření. V kategorii snížení pracovního výkonu mělo 9 % sester nízké riziko, 45 % střední a 

45 % vysoké riziko syndromu vyhoření. 

Tabulka 26: Výskyt syndromu vyhoření u souboru respondentek z urologického oddělení. 

Urologické oddělení 

Odosobnění Citové vyčerpání 

Snížení pracovního 

výkonu 

Počet % Počet % Počet % 

Nízké 7 64 4 36 1 9 

Střední 2 18 4 36 5 45 

Vysoké 2 18 3 27 5 45 

I 11 100 11 100 11 100 

62 



3.6.3 Výsledky MBI dotazníku u celého souboru respondentek 

Z celkových výsledků našeho výzkumu vyplynulo, že v problematice odosobnění mělo 44 % 

respondentek nízkou hladinu syndromu vyhoření, 35 % střední a 21 % respondentek mělo 

vysokou hladinu syndromu vyhoření. V oblasti citového vyčerpání bylo 36 % sester na nízké 

úrovni, 35 % na střední úrovni a 29 % na vysoké úrovni syndromu vyhoření. V kategorii 

snížení pracovního výkonu mělo 7 % dotazovaných nízké riziko, 39 % střední a 54 % vysoké 

riziko syndromu vyhoření. 

Vysoká intenzita syndromu vyhoření se u dotazovaných sester nejvíce objevila v kategorii 

snížení pracovního výkonu. V oblasti citového vyčerpání i v kategorii odosobnění převažuje 

míra vyhoření nízká, avšak především v oblasti citového vyčerpání je tato hodnota téměř 

srovnatelná se střední mírou vyhoření. Také v kategorii odosobnění není rozdíl ani 10 % mezi 

nízkou mírou vyhoření a střední mírou vyhoření. 

Tabulka 27: Výskyt syndromu vyhoření u celého souboru respondentek 

CELKEM 

Odosobnění Citové vyčerpání 
Snížení pracovního 

výkonu 

Počet % Počet % Počet % 

Nízké 44 44 36 36 7 7 

Střední 35 35 35 35 39 39 

Vysoké 21 21 29 29 54 54 

Z 100 100 100 100 100 100 
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Graf č. 21: Výskyt syndromu vyhoření u celého souboru respondentek 

CELKOVÉ VÝSLEDKY - Vyhoření 

и 

Odosobněni 
Citové 

vyčerpání 

Snížení 
pracowího 

výkonu 

• Nízké 44 36 7 
• Střední 35 35 39 

• Vysoké 21 29 54 

• Nízké 

• Střední 

• Vysoké 

Ze statistické analýzy, která zpracovávala přímou souvislost mezi frekvencí haptického 

kontaktu a syndromem vyhoření pomocí testu chí - kvadrát vyplynulo, že souvislost mezi 

uvedenými jevy je nízká a nedosahovala ani hodnot, kterými by se dala tato souvislost 

vyjádřit číselně koeficientem kontingence, který vyjadřuje míru závislosti porovnávaných 

jevů. 
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3.7 Diskuse 

Touha po doteku nás provází životem od prvního okamžiku. Je přirozenou potřebou 

člověka cítit doteky, stisky, pohlazení. Po většinu našeho života toužíme po tělesné blízkosti a 

potřebujeme cítit doteky. 

Pro náš výzkum zaměřený na tuto problematiku jsme chtěli získat informace od co 

největšího počtu respondentů, proto jsme použili jako hlavní výzkumnou metodu dotazník. 

Výzkumu se účastnilo sto sester z pěti oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Spolupráce 

s respondentkami byla dobrá, o čemž svědčí 90% návratnost dotazníků. Doba návratu 

vyplněných dotazníků se pohybovala od dvou do tří týdnů. Výborná byla spolupráce se 

staničními sestrami jednotlivých oddělení, které dotazníky rozdaly a vyzvedly v rámci svých 

oddělení a v domluveném termínu nám byly předány. 

První hypotéza, která byla stanovena, se týkala předpokladu, že většina dotázaných 

sester využívá vědomě haptický kontakt při ošetřování nemocných. Tento předpoklad se nám 

potvrdil. Jednotlivé položky stanovené к této hypotéze vypovídají o tom, že čtyřicet jedna 

respondentek kontroluje své neverbální projevy při ošetřování nemocných vždy, čtyřicet 

procent respondentek je kontroluje někdy a pouze devatenáct procent respondentek své 

neverbální projevy nekontroluje. Více než polovina dotázaných sester odpověděla, že není 

zvyklá podat ruku pacientovi při přijetí na oddělení. Při propuštění pacienta má zvyk podat 

ruku čtyřicet dva procent sester, padesát jedna procent podá ruku pacientovi výjimečně a 

pouze sedm procent respondentek není zvyklých ruku při propuštění podat. Tento fakt si 

vysvětlujeme tím, že při příjmu nemocného na oddělení jsou na sestry kladeny poměrně velké 

nároky ve smyslu splnění mnoha ordinací a provedení různých úkonů spojených s příjmem 

pacienta. To vše musí sestry zvládnout v poměrně krátké časové jednotce a proto již nejsou 

schopny dodržovat společenské normy. Určitou roli zde může sehrát i neschopnost či 

neochota vhodně komunikovat s neznámým člověkem, i když tuto problematiku by sestry 

měly zvládnout již v období své profesionální přípravy. Pro tuto domněnku svědčí i fakt, že 

sestry jsou zvyklé podávat ruku spíše pacientovi při propuštění. Další informace, která 

z šetření vyplynula říká, že sestry jsou zvyklé povzbuzovat pacienty v náročných situacích 

(operační zákrok, bolestivé výkony apod.) pomocí doteku. Více než polovina sester takto 

povzbudí své pacienty maximálně dvakrát za směnu, třicet sedm procent dotazovaných 

povzbuzuje takto nemocné při každém setkání a pouze sedm procent sester se pacienta v této 

situaci nedotýká. Druhá hypotéza nám potvrdila, že nejčastější forma vědomého doteku je 

pohlazení či podání ruky. Čtyřicet osm procent respondentek upřednostňuje u mužů ruce, 
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třicet devět procent upřednostňuje ramena a třináct procent respondentek hlavu. U žen jsou 

upřednostňovány ramena ve čtyřiceti šesti procentech dotázaných, ruce v třiceti osmi 

procentech a hlava v šestnácti procentech. Hypotéza třetí, předpokládala, že etnická 

příslušnost nemocných občas může snížit frekvenci doteků u 25 % sester. Polovina 

respondentek odpověděla, že nemá zábrany dotýkat se pacientů jiné etnické skupiny, čtyřicet 

tři procent respondentek uvedlo, že má problémy dotýkat se pouze občas a pouze sedm 

procent respondentek má problém dotýkat se klientů jiné rasy. Tato hypotéza byla potvrzena. 

Výsledek tohoto šetření nám poskytl ještě další informace, týkající se této problematiky. 

Všechny sestry do věkové hranice třiceti let uvedly, že nemají problém komunikovat pomocí 

doteků s klientem jiné etnické příslušnosti. Tato informace, by mohla být předmětem dalšího 

doplňujícího šetření, proč mladé sestry nemají v této oblasti problém. Zda je to dáno pouze 

věkem, či к jejich pohledu na věc přispěla též výchova a poněkud odlišné přístupy ve 

vzdělávání, které absolvovaly již v demokratické společnosti. O tom, jaké je skutečně etnické 

klima v české společnosti, nejsou к dispozici dostatečně věrohodné zdroje. Další zajímavou 

informací bylo, že pokud respondentky uváděly faktory, které jim brání dotýkat se klientů jiné 

rasy většina dotázaných a to šedesát tři procent považuje za nejzávažnější faktor úroveň 

hygienických návyků, téměř jedna čtvrtina dotázaných s obává přenosu neznámé infekce. 

Jedenáct procent respondentek uvedlo jako faktor, který jim brání dotýkat se jiné rasy 

neznalost kultury, společenských norem apod. Společným znakem posledně zmiňovaných 

odpovědí bylo, že respondenty takto odpovídající měly všechny vysokoškolské nebo vyšší 

odborné vzdělání. Nutno podotknout, že respondentky pocházely z různých oddělení. Tento 

fakt si vysvětlujeme tím, že vzdělání do určité míry ovlivňuje názor na určitý problém, nutí 

člověka к zamyšlení a zpracování problému z různých úhlů pohledu. V tomto případě si sestry 

uvědomují odlišnosti dané různými kulturami a jsou schopné je akceptovat. Hypotéza číslo 

čtyři, která předpokládala, že vážnost onemocnění zvyšuje frekvenci doteků sester vůči 

nemocným. Více než polovina sester se dotýká častěji za účelem povzbuzení pacienta trpícím 

závažným a dlouhodobým onemocněním. Z výsledků šetření dále vyplynulo, že onkologické 

onemocnění zvyšuje frekvenci doteků ze strany sester. Věk klienta není faktor, který by 

ovlivňoval haptický kontakt. Výsledek uvádí, že osmdesát jedna procent respondentek 

nepovažuje věk pacienta za rozhodující pro počet doteků. Také tuto hypotézu by bylo vhodné 

doplnit o kvalitativní šetření, které by definovalo důvody, proč právě v případech závažného a 

dlouhodobého onemocnění je frekvence vyšší. Možná by se tento fakt dal vysvětlit tím, že 

onkologických onemocnění v posledních letech stále přibývá a Česká republika zaujímá 

přední místo především ve výskytu nádorových onemocnění tlustého střeva, neustále se také 

snižuje věková hranice klientů, kteří tímto onemocněním trpí. Přesto, že se úmrtnost na 
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onkologická onemocnění snižuje díky stále se zdokonalujícím diagnostickým a operačním 

technikám, moderním metodám léčby a rozvinutějšímu preventivnímu programu, prognóza 

tohoto onemocnění je vážná. Právě tento důvod vede zřejmě sestry к používání častějšího 

doteku u takto nemocných klientů. Hypotéza pátá předpokládala přímou souvislost mezi 

frekvencí haptického kontaktu a syndromem vyhoření. Z výsledků šetření vyplynulo, že celý 

soubor respondentek měl vysokou úroveň vyhoření v oblasti snížení pracovního výkonu. 

V oblasti odosobnění byla úroveň vyhoření nízká až střední a taktéž tomu bylo v oblasti 

citového vyčerpání. Přímá souvislost mezi výše dvěma uvedenými jevy nebyla prokázána. Ze 

statistické analýzy vyplynul také zajímavý fakt, že sestry pracující na interním oddělení jsou 

vyhořelé nejvíce v oblasti citového vyčerpání a odosobnění, kde je riziko vyhoření vysoké. 

Riziko vyhoření na střední úrovni nacházíme v oblasti snížení pracovního výkonu. U sester, 

které pracují na chirurgickém oddělení je riziko vyhoření v oblasti citového vyčerpání nízké 

až střední, v oblasti odosobnění je riziko vyhoření střední a v oblasti snížení pracovního 

výkonu je riziko vysoké. Vyskytuje se u šedesáti osmi procent dotazovaných sester. Na 

pracovištích převážně akutní péče je vyhoření v oblasti citového vyčerpání a odosobnění 

nízké, ale jednoznačně vysoké riziko vyhoření je v oblasti snížení pracovního výkonu. 

Podobné výsledky prezentovala ve své diplomové práci zabývající se syndromem vyhoření u 

sester pracujících v oblasti akutní a chronické péče absolventka navazujícího magisterského 

studia v roce 2004 Helena Novotná. Výše uvedené šetření potvrdilo skutečnost, že 

v emocionální oblasti jako je citové vyčerpání a odosobnění trpí daleko více sestry z oblasti 

chronické péče. V oblasti intenzivní medicíny trpí naopak sestry vyhořením v oblasti snížení 

pracovního výkonu. Tento fakt lze zdůvodnit především tím, že sestry pracující v oblasti 

chronické péče trpí více po psychické stránce z důvodu častého setkávání se se smrtí a 

utrpením v závěrečném období života. Pocit nízké efektivity poskytované péče a beznaděje 

umocňuje emocionální vyčerpání. Naopak intenzivní medicína vyžaduje daleko větší pracovní 

tempo, vyšší pracovní nasazení a práce v této oblasti je náročnější na neustálou pozornost a 

soustředění se na práci. To pravděpodobně vysvětluje fakt, že sestry pracující v oblasti akutní 

medicíny mají riziko vyhoření v oblasti sníženého pracovního výkonu. 

Jsme si vědomi toho, že výsledky šetření mají vypovídající hodnotu pouze pro Oblastní 

nemocnici v Kladně a není možno tyto výsledky zobecňovat vzhledem к tomu, že názory 

vybraného vzorku respondentek mohou být ovlivněny kulturou organizace, pracovními i 

ekonomickými podmínkami nemocnice. Tato práce je základní analýzou výše zmíněného 

problému a může sloužit jako podklad к pozdějším, rozsáhlejším a podrobnějším studiím, na 

rozsáhlejším vzorku respondentů. Zajímavé by bylo porovnat výsledky šetření mezi 

fakultními a oblastními nemocnicemi v jednotlivých regionech. Dotazníková metoda by 
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mohla být rozšířena o kvalitativní výzkum, který by mohl být realizován formou rozhovoru, 

nebo metodou pozorování. Jiný úhel pohledu by nám jistě poskytl výzkum, který by získával 

informace ze strany pacientů a to jednak formou dotazníkové metody, která by byla doplněna 

o řízený rozhovor. 

Přes veškeré úsilí se nezdařilo získat nové informace o výzkumech v oblasti haptického 

kontaktu. Zdroje informací jsme se snažili získat jak z odborné literatury, sítě internet, tak i 

konzultací s odborníky v oblasti ošetřovatelství a též s odborníky zabývajícími se statistikou 

v oblasti etiky. Výzkumné šetření v oblasti hodnoty doteku není známo. V zahraniční 

literatuře jsou к dispozici výzkumy především v oblasti terapeutického doteku. Odborná 

literatura poskytuje základní informace o doteku pouze z hlediska haptiky. Význam hodnoty 

doteku není nikde hlouběji prezentován. Hodnotu doteku je třeba naučit se vnímat od dětství a 

to prostřednictvím pohádek, kde se můžeme často s touto problematikou setkat. V pozdějším 

věku je možno uvědomění si hodnoty haptického kontaktu kultivovat výchovou. Je 

nepopiratelné, že mnozí lidé si hodnotu doteku uvědomí na základě životních zkušeností 

provázených pozitivními či negativními zážitky. 
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4. Závěr 

Cílem studie bylo zjistit, jak probíhá haptický kontakt mezi sestrou a nemocným na 

vybraných pracovištích Oblastní nemocnice Kladno a jaké jsou nejdůležitější faktory 

ovlivňující tento kontakt. Na základě popsaných cílů, jsme stanovili pět hypotéz. 

Prostřednictvím této studie jsme získali informace o frekvenci doteků za účelem povzbuzení 

mezi sestrou a nemocným na vybraných pracovištích. Celkem se výzkumného šetření 

zúčastnilo 100 všeobecných sester z Oblastní nemocnice Kladno. Chirurgické oddělení 

zastupovalo 37 respondentek, interní oddělení 31 sester, urologické oddělení 11 respondentek. 

metabolickou jednotku 10 a chirurgickou jednotku intenzivní péče 11 sester. Statistickým 

zpracováním výsledků dotazníkového šetření se potvrdila naše první hypotéza. Předpokládali 

jsme, že většina dotázaných sester vědomě využívá haptického kontaktu při ošetřováni 

nemocných. Z celkového počtu oslovených sester odpovědělo 41 % že při práci kontrolují své 

neverbální projevy, 40 % někdy a pouze 19 % sester své neverbální projevy při práci 

nekontroluje. Hypotéza druhá předpokládala, že nejčastější formou vědomého haptického 

kontaktu je pohlazení či podání ruky. Podání ruky při kontaktu s nemocným využívá u všech 

pacientů 19 % respondentek, 77 % dotazovaných jej využívá u některých pacientů, 2 % sester 

u poloviny pacientů a 2 % tuto formu haptického kontaktu nevyužívá. Nejčastější místa 

vědomého doteku u mužů za účelem povzbuzení jsou dle výsledků ruce a to u 48 % 

dotazovaných, dále jsou uváděna ramena u 39 % respondentek a 13 % respondentek volí 

hlavu. Jako místa nejčastějšího haptického kontaktu u žen byla ramena, která volila 46 % 

respondentek, ruce volilo 38 % sester a 16 % dotazovaných volilo hlavu. Zpracováním 

dosažených výsledků byla tato hypotéza potvrzena. 

Dalším předmětem výzkumného šetření bylo zjistit nejdůležitější faktory ovlivňující 

haptický kontakt mezi sestrou a nemocným. S tím souvisí hypotéza číslo tři, která 

předpokládala, že etnická příslušnost nemocného muže občas snížit frekvenci doteku и 25 % 

sester. Polovina respondentek odpověděla, že nemá zábrany dotýkat se nemocných jiné 

etnické skupiny. 43 % sester má zábrany se dotýkat pouze občas a 7 % dotazovaných má 

zábrany vždy. Další položka zjišťovala důvod, který brání respondentkám dotýkat se pacientů 

jiné rasy. 63 % sester považuje za nejzávažnější překážku úroveň hygienických návyků, 13 % 

respondentek se obává přenosu neznámé infekce, 13 % dotazovaných uvádí neznalost kultury 

a společenských norem jako důvod snížené frekvence používání doteků a 4 % sester uvádí 

odlišnost v barvě pleti jako důvod snížené frekvence haptického kontaktu. Ze skupiny 

respondentek, u které etnická příslušnost občas snižuje frekvenci užití doteků bylo uvedeno, 
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že 74 % dotazovaných má problém takto komunikovat s Rómy, 13 % s příslušníky arabského 

etnika, 8 % s Vietnamci, 3 % s Číňany a 2 % s černochy nebo mulaty. Na základě dosažených 

výsledků se tato hypotéza potvrdila. Hypotéza číslo čtyři předpokládala, že vážnost 

onemocnění zvyšuje frekvenci doteků sester vůči nemocným. 58 % respondentek uvedla, že se 

dotýká častěji pacienta s vážným onemocněním, 42 % sester uvedla, že vážnost onemocnění 

nevyvolává potřebu častějšího doteku vůči pacientům. 62 % sester používá častěji haptického 

kontaktu u pacientů trpícím dlouhodobým onemocněním, 38 % nikoli. Onkologické 

onemocnění bylo uváděno jako důvod, proč se sestry pacienta dotýkají se zvýšenou frekvencí. 

Tuto skupinu tvořilo 62 % dotazovaných, 6 % respondentek uvedlo amputace, 3 % na tuto 

otázku neodpovědělo a 29 % sester nepovažuje typ onemocnění za faktor, který by zvyšoval 

frekvenci jejich doteků vůči nemocným. Tato hypotéza byla potvrzena. 

Hypotéza číslo pět předpokládala přímou souvislost mezi frekvencí haptického kontaktu 

a syndromem vyhoření. Statistická analýza tuto závislost nepotvrdila. Závislost je nízká, proto 

nemělo smysl, ani nebylo možné měřit úroveň závislosti vyjádřenou koeficientem 

kontingence. Výsledky dotazníku MBI dokládají, že oslovený vzorek respondentek má 

hladinu vyhoření v oblasti odosobnění nízkou až střední, v oblasti citového vyčerpání je 

hladina vyhoření nízká až střední a v oblasti snížení pracovního výkonu je úroveň vyhoření 

vysoká. 

Vzhledem к tomu, že dotek je pro každého člověka velmi důležitý a zvláště pak 

v nemoci, je třeba, aby sestry využívaly haptický kontakt kvalitně a především vědomě. Je 

třeba neustále rozvíjet umění doteku jako součásti neverbální komunikace. 

Na závěr bychom navrhovali některá opatření, která by mohla sloužit jako preventivní 

postupy, rozvíjející schopnost užívání kvalitního haptického kontaktu. 

• Umožnit sestrám dostatečně relaxovat. 

• Podniknout taková opatření, aby sestry měly během služby dostatečné množství času 

pro své pacienty. 

• Ze strany vedení nemocnice dostatečně podporovat sestry při jejich aktivitách 

směřujících na pacienta. 

• Zajistit spolupráci ústavního psychologa se sestrami na jednotlivých odděleních. 

• Organizovat pravidelné semináře teoretického i praktického charakteru zaměřené na 

tuto problematiku. 

• Pravidelně, vhodnou formou zjišťovat zda li je zpětná vazba mezi podniknutými 

opatřeními a spokojeností sester i nemocných. 
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Pří loha č. 1 

Dotazník vlastní konstrukce 



Vážené sestry 

Jmenuji se Renata Bryndová a jsem studentkou magisterského studia ošetřovatelství se 
zaměřením na pedagogiku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlova v Praze. 
Ve své diplomové práci se zabývám hodnotou doteku v práci sestry a v části své práce se 
zaobírám též problematikou syndromu vyhoření. 
Tento dotazník je součástí zmíněné práce. Je anonymní a dobrovolný. Prosím pokuste se 
odpovědět na všechny otázky co nejobjektivněji. Vždy označte pouze jednu odpověď. 
Děkuji za spolupráci. 

Dotazník pro zdravotní sestry 

Pohlaví Národnost 

Věk Nejvyšší dosažené vzdělání 

Oddělení Počet let praxe 

l/Kontrolujete pří práci svoje neverbální projevy? 
/ zejména kvalitu svých doteků/ 
a/ ano 
Ы ne 
с/ někdy 

2/ Jste zvyklá podat pacientovi ruku při přijetí na oddělení? / pokud se nejedná o akutní 
příjem/ 
a/ ano 
Ы ne 
с/ výjimečně 

3/ Jste zvyklá podat ruku pacientovi při propuštění? 
a1 ano 
b/ne 
с/ výjimečně 

41 Jak často povzbuzujete své pacienty před náročným, bolestivým výkonem / operace, 
vyšetření/ tím, že jim podáte ruku, pohladíte apod. 
a/ při každém setkáni 
b/ maximálně je povzbudím takto 2x 
с/ ne, pacientů se v této situaci nedotýkám 



12/ Vyznačte na schématu postavy člověka místa, kde se pacienta / ženy / vědomě 
dotýkáte z důvodu povzbuzení, podpořeni apod. 

13/ Máte zábrany dotýkat se pacientů jiné rasy? 
a/ ano 
b/ne 
с/ pouze občas 

14/ Za nejzávažnějŠí faktor, který Vám brání dotýkat se lidí jiné rasy považujete: 
a/ úroveň hygienických návyku 
b/ obava z přenosu neznámé infekce 
cl neznalost jejich kultury, společenských oorem apod. 
ál odlišuje se barvou pleti 
e/jiné /uveďte 

15/ Existuje nějaká etnická sknpina nemocných, se kterou máte problém komunikovat 
pomocí doteku? 
a/ ano I uvést jaká/ 
b/ne 

16/ Při komunikaci pomocí doteků /obecně/ upřednostňujete pacienty: 
a/ mladšího věku 
Ы středního véku 
cl staršího věku 
d/ věk pacienta pro mne není podstatný 

17/ Dotýkáte se častěji pacienta s vážným onemocněním? 
a/ano 
Ы ne 

jaké/. 



5/ Dotýkáte se pacientů pouze v souvislosti s vykonáváním základní ošetřovatelské péče, 
nebo při asistenci u výkonů? 
a/ ano 
b/ne 

6/ Myslíte si, že někteří nemocní si nepřejí, aby se jich někdo dotýkAl? 
a/ ano 
b/ne 
uveďte příklad 

7/ Podání ruky při kontaktu s nemocným využíváte: 
a/ u všech pacientů 
b/ u poloviny 
с/ u některých 
d / nevyužívám 

8/ Pohlazení při kontaktu s nemocným využíváte: 
a/ u všech pacientů 
b/ u poloviny 
с/ u některých 
d/ nevyužívám 

9/ Objetí při kontaktu s nemocným využíváte: 
a/ u všech pacientů 
b/ u poloviny 
d u některých 
d/ nevyužívám 

10/ Poklepání na rameno v kontaktu s nemocným využíváte: 
a/ častěji u mužů 
b/ častěji u žen 
cl ne, nevyužívám 

11/ Vyznačte na scnématu postavy člověka místa, kde se pacienta / muže / vědomě 
dotýkáte z důvodu povzbuzení, podpoření apod. 



18/ Dotýkáte se častěji pacienta s dlouhodobým onemocněním? 
a/ ano 
b/ ne 

19/ Jaký charakter onemocnění ve vás vyvolává potřebu častěji se dotýkat pacienta? 
a/ onkologické onemocnění 
b/ amputace 
d jiné - uveďte příklad 

20/ Při jakém onemocněni se pacienta téměř nedotýkáte: 



Pří loha č. 2 

Oficiální dotazník MBI 
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Pří loha č. 3 

Zákon č. 273/2001 Sb. 



ZÁKON 273 
ze dne 10. července 2001 

o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 

P r e a m b u l e 

Parlament České republiky jako demokratického a právního státu, 

maje na zřeteli právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv, 

respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců i skupiny 
projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem, 

maje na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usilujíc o harmonické soužití 
národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem, 

zaručuje příslušníkům národnostních menšin právo na účinnou účast v kulturním, 
společenském a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech, zvláště těch, 
které se týkají národnostních menšin, 

chráně práva příslušníků národnostních menšin v souladu s ^ mezinárodními 
smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika 
vázána, s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod, 

se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
O PRÁVECH PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

Hlava I 
Úvodní ustanovení 

§ 1 
Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje práva příslušníků národnostních menšin a působnost 
ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků (dále 
jen "orgány veřejné správy") ve vztahu к nim. 

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů, která upravují práva příslušníků 
národnostních menšin, nejsou tímto zákonem dotčena. 

§ 2 
Vymezení základních pojmů 

(1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území 
současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným 
etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za 
účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a 
zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky 
utvořilo. 

(2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí к jiné 
než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní 
menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 



Hlava II 
Práva příslušníků národnostních menšin 

§ 3 
Výkon práv příslušníků národnostních menšin 

(1) Příslušníkům národnostních menšin se zaručuje jednotlivě nebo společně s jinými 
příslušníky národnostní menšiny výkon jejich práv stanovených tímto zákonem, 
zvláštními právními předpisy či mezinárodními smlouvami o lidských právech a 
základních svobodách, kterými je Česká republika vázána. 

(2) Výkon práv příslušníků národnostních menšin nesmí být omezován nebo 
znemožňován. 

§ 4 
Svobodná volba příslušnosti к národnostní menšině 

(1) Z příslušnosti к národnostní menšině nesmí nikomu vzejít žádná újma. 

(2) Orgány veřejné správy nevedou evidenci příslušníků národnostních menšin. 
Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů ohledně příslušnosti к 
národnostní menšině se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů." Údaje o 
přihlášení se к národnosti získané těmito orgány při sčítání lidu nebo podle jiného 
zvláštního zákona, které umožňují určení příslušnosti к národnostní menšině, 
nesmějí být použity pro jiný účel, než pro který byly shromážděny a uloženy, a po 
statistickém zpracování musejí být zničeny. 

§ 5 
Právo na sdružování příslušníků národnostní menšiny 

Příslušníci národnostní menšiny se mohou sdružovat v národnostních sdruženích i v 
politických stranách a v politických hnutích za podmínek a způsobem stanoveným 
zvláštními právními předpisy.2' 

§ 6 
Právo účasti na řešení záležitostí týkajících 

se národnostní menšiny 

(1) Příslušníci národnostních menšin mají právo na aktivní účast v kulturním, 
společenském a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech, zvláště pak těch, 
které se týkají národnostních menšin, jejichž jsou příslušníky, a to na úrovni obce, 
kraje i na celostátní úrovni. 

(2) Právo podle odstavce 1 vykonávají příslušníci národnostních menšin zejména 
prostřednictvím výborů pro národnostní menšiny, zřizovaných podle zvláštních 
právních předpisů/' a Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen "Rada"). 

(3) Vláda zřizuje jako svůj poradní a iniciativní orgán pro otázky týkající se 
národnostních menšin a jejich příslušníků Radu. V jejím čele stojí člen vlády. 

(4) Členy Rady jsou zástupci národnostních menšin a zástupci orgánů veřejné moci s 
tím, že nejméně polovinu členů Rady tvoří zástupci národnostních menšin, kteří byli 
navrženi sdruženími příslušníků národnostních menšin. 

(5) Do působnosti Rady patří 

a) zajišťovat přípravu opatření vlády, která se týkají práv příslušníků národnostních menšin v České republice, 

b) vyjadřovat se к návrhům zákonů, к návrhům nařízení vlády а к opatřením týkajícím se práv příslušníků 
národnostních menšin před jejich předložením vládě, 

c) připravovat pro vládu souhrnné zprávy o národnostní situaci na území České republiky, 

d) připravovat pro vládu nebo pro ministerstva či jiné správní úřady doporučení к zajištění potřeb příslušníků 
národnostních menšin, zejména v oblastech školství, kultury a médií, používání mateřského jazyka, společenského 
a kulturního života, 

e) spolupracovat s orgány územních samosprávných celků při praktickém zabezpečování národnostní politiky státu, 



f) navrhovat rozdělování finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na podporu aktivit příslušníků 
národnostních menšin. 

(6) Podrobnosti o složení Rady, způsobu jmenování členů Rady a o činnosti Rady 
stanoví statut Rady, který schvaluje vláda. 

§ 7 
Právo na užívání jména a příjmení v jazyce 

národnostní menšiny 
Příslušníci národnostních menšin mají právo na užívání svého jména a příjmení v 
jazyce národnostní menšiny za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem.4' 

§8 
Právo na vícejazyčné názvy a označení 

(1) Příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území 
České republiky, mají právo, aby název obce, v níž žijí, názvy jejích částí, ulic, jiných 
veřejných prostranství, označení budov orgánů veřejné správy a volebních místností 
byly uvedeny rovněž v jazyce národnostní menšiny. 

(2) Podmínky pro výkon práva podle odstavce 1 a způsob uvádění vícejazyčných 
názvů a označení stanoví zvláštní právní předpis.51 

§ 9 
Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy 

Příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České 
republiky, mají právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před 
soudy. Podmínky pro výkon tohoto práva upravují zvláštní právní předpisy."' 

§ 10 
Právo na užívání jazyka národnostní menšiny 

ve věcech volebních 

Za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy ' mají příslušníci 
národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, 
právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb a na další informace pro 
voliče v jazyce národnostních menšin. 

§ 11 
Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny 

(1) Příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území 
České republiky, mají právo na výchovu a vzdělávání ve svém mateřském jazyce ve 
školách, předškolních zařízeních a školských zařízeních za podmínek, které stanoví 
zvláštní právní předpisy/1 

(2) Příslušníci národnostních menšin podle odstavce 1 mohou za podmínek 
stanovených zvláštními právními předpisyS) zřizovat 

a) soukromé školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny nebo s výukou jazyka národnostní menšiny jako 
vyučovacího předmětu, 

b) soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení. 

§ 12 
Právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin 

(1) Příslušníci národnostních menšin mají právo na zachování a rozvíjení svého 
jazyka, kultury a tradic a na jejich respektování. 

(2) Stát vytváří podmínky pro zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků příslušníků 
národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky; 



podporuje zejména programy zaměřené na divadla, muzea, galerie, knihovny, 
dokumentační činnost a další aktivity příslušníků národnostních menšin. Za tím 
účelem poskytuje dotace ze státního rozpočtu; podmínky a způsob poskytování 
dotací stanoví vláda nařízením. 

§ 13 
Právo na rozšiřování a přijímání informací 

v jazyce národnostní menšiny 
(1) Příslušníci národnostních menšin mají právo na rozšiřování a přijímání informací v 
jazyce svých národnostních menšin. 

(2) Stát podporuje pro zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků vydávání 
periodického i neperiodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin, 
které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, a rozhlasové a televizní 
vysíláni v jazycích národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území 
České republiky. Za tímto účelem poskytuje dotace ze státního rozpočtu; podmínky a 
způsob poskytování dotací stanoví vláda nařízením. 

(3) Vytváření a šíření rozhlasových a televizních pořadů ve vztahu к příslušníkům 
národnostních menšin u provozovatelů ze zákona stanoví zvláštní právní předpisy.'" 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o přestupcích 

§ 14 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 
344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 
Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., 
zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 
168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 
52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 
Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto: 

1. V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a 
e), která znějí: 

"d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, 

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost к národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu 
pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo 
činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho 
sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný ". 

2. V § 49 odst. 2 se za slovy "1 000 Kč" spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci textu 
se doplňují slova "a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000 
Kč". 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o obcích 

§ 15 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se mění takto: 

1. V § 29 odst. 2 se číslice "20" nahrazuje číslicí "10" a číslice "50" se nahrazuje 
číslicí "40". 

2. V § 117 odst. 3 větě první se číslice "15" nahrazuje číslicí "10", na konci věty 
druhé se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text "vždy však příslušníci 
národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.". 



ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o krajích 

§ 16 
V § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.( o krajích (krajské zřízení), se číslice "10" 
nahrazuje číslicí "5", slova "ke stejné národnosti jiné než české" se nahrazují slovy "k 
národnosti jiné než české" a na konci věty druhé se tečka nahrazuje středníkem a 
doplňuje se text "vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně 
polovinu všech členů výboru.". 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o hlavním městě Praze 

§ 17 
V § 78 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.( o hlavním městě Praze, se ve větě první 
číslice "15" nahrazuje číslicí "5", na konci věty druhé se tečka nahrazuje středníkem 
a doplňuje se text "vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně 
polovinu všech členů výboru.". 

ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 

§ 18 

V § 31 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky 
pod čarou č. 10a) zní: 

"(3) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního 
z á k o n a , s e vyhláška podle odstavců 1 a 2 vydá i v jazyce příslušné národnostní 
menšiny. 

'"" § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.". 

ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů 

§ 19 
V § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 18a) 
zní: 

"(3) V kraji, ve kterém se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního 
zákona1*", se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné 
národnostní menšiny. 

" " § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.". 

ČÁST OSMÁ 
Účinnost 

§ 20 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Klaus v. r. 
Havel v. r. 

v z. Špidla v. r. 



1) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů. 

2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních 
poměrech vojáků v záloze. 
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. 

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve zněni zákona č. 273/2001 Sb. 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 

5) Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb. 

6) § 18 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. 
§ 7 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích. 
§ 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve zněni pozdějších předpisů. 
§ 33 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
§ 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
§ 46a zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb. 
§ 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb. 

7) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
273/2001 Sb. 
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

8) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. 



Pří loha č. 4 

Zákon č. 424/2004 



§ 4 - zákona 424/2004 

Všeobecná sestra 
(1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez 
indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a 
specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom 
zejména 
a) vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, 
rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi 
(například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy), 
b) sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, 
elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry, 
c) pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav pacienta, 
d) zajišťuje herní aktivity dětí, 
e) zajišťuje a provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 
kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), 
f) provádí odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťuje jejich průchodnost, 
g) hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřuje stomie, centrální a 
periferní žilní vstupy, 
h) provádí ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je 
zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na 
prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z 
imobility, 
i) provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, 
j) edukuje pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravuje pro ně 
informační materiály, 
k) orientačně hodnotí sociální situaci pacienta, identifikuje potřebnost spolupráce sociálního 
nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkuje pomoc v otázkách sociálních a 
sociálně-právních, 
1) zajišťuje činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů, 
m) provádí psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem 
zajišťuje péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta, 
n) zajišťuje přejímání, kontrolu, uložení léčivých přípravků, včetně návykových látek13', (dále 
jen "léčivé přípravky") a manipulaci s nimi a dále zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, 
o) zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků14' a prádla, manipulaci s 
nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 
(2) Všeobecná sestra se podílí pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou 
způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, případně 
zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem na poskytování vysoce specializované 
ošetřovatelské péče. Přitom zejména vykonává činnosti podle odstavce 1 písm. b) až i). 
(3) Všeobecná sestra se podílí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře na 
poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. 
Přitom zejména připravuje pacienty к diagnostickým a léčebným postupům, na základě 
indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto 
výkonech a po nich; zejména 
a) podává léčivé přípravky13' s výjimkou nitrožilních injekcí nebo zavádění infůzí u 
novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak, 
b) zavádí a udržuje kyslíkovou terapii, 
c) provádí screeningová a depistážní vyšetření, odebírá biologický materiál a orientačně 
hodnotí, zda jsou výsledky fyziologické, 



d) provádí ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, 
e) provádí katetrizaci močového mčchýře žen a dívek nad 10 let, pečuje o močové katétry 
pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře, 
í) provádí výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádí nazogastrické a jejunální sondy 
pacientům při vědomí starším 10 let, pečuje o ně a aplikuje výživu sondou, případně 
žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, 
g) provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let. 
(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře 
a) aplikuje nitrožilně krevní deriváty15', 
b) spolupracuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků16' a dále bez odborného dohledu 
na základě indikace lékaře ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji. 
13) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
14) Zákon ě. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky. 
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro. 
15) § 2 odst. 13 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb. 
16) § 2 odst. 14 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb. 



Příloha č. 5 

Žádost o povolení šetření 



Oblastní nemocnice Kladno 
Hlavní sestra 
Stanislava Vaňková 

Věc: Žádost o povolení šetření v rámci diplomové práce 

Vážená hlavní sestro, 
Pracuji jako odborná učitelka SZŠ a VOŠZ Kladno a současně jsem studentkou 2. ročníku 
navazujícího magisterského studia - obor učitelství zdravotnických předmětů pro SŠ. 

V rámci mé diplomové práce jsem si zvolila téma „Hodnota doteku v práci setry". 
Žádám Vás o povolení realizovat šetření v Oblastní nemocnici Kladno na standardních 
odděleních chirurgických a interních oborů, na metabolické jednotce a na chirurgické 
jednotce intenzivní péče. 

Typ diplomové práce: teoreticko empirická 

Cíl diplomové práce: Zjistit, jak probíhá haptický kontakt na výše uvedených odděleních 
mezi sestrou a nemocným a jaké jsou faktory, které tento kontakt ovlivňují. 

Metodika sběru údajů: dotazník vlastní konstrukce a oficiální dotazník MBI. 

К žádosti přikládám dokumenty pro sběr údajů a informací. 
Velmi děkuji. 

Bc. Bryndová Renata 
1. LF UK Praha 
navazující magisterské studium 

/ 

Kladno 5.1 2006 


