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A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM

VSTUP

POSTOJE/ VZTAH/ NÁZOR/ ZKUŠENOSTI
 Jak plánování rozumí 

 Jak by vysvětlil/a, co to z jeho/jejího pohledu je a k čemu to je - (doptat se -

připadá jí/mu to užitečné nebo zbytečné) (Myslí, že to má nějaký smysl nebo význam 

– jaký? – chápou to ostatní v zařízení stejně? (proč to dělají – jakou roli v  tom 

hraje to, že to požaduje inspekce, že to chce vedení, považují to za zbytečnou 

administrativu?)

 Pomáhá mu/jí vytvořený plán v něčem? V čem konkrétně? (při plnění přání klienta, 

rodiny, při řešení problému v práci s klientem – např. neklidu, odcházení, projevům 

agrese, problémům s jídlem, s mobilitou apod.?)

 Co jí/mu brání a co pomáhá

 Je něco, co v IP brání? – narazil/a na těžkosti? 

 – ví vždy, co má dělat? Co dělá, když ne? (PODPORA) (Máte se na koho obrátit 

v případě potřeby? - kam se podívat)

 Kdybyste si mohl/a vybrat nějaký kurz, který by vám pomohl v práci a v plánování, 

co byste se chtěl/a ještě přiučit? (ZNALOSTI/ DOVEDNOSTI)

 Pomohlo by mu/jí něco, aby to mohl/a dělat lépe? (Má na to dostatek času?)

(PODMÍNKY)

OSOBY SE SYNDROMEM DEMENCE (specifika)
 jak plánování s osobami s demencí probíhá?

 v čem myslí, že je to u osob s demencí jiné než u lidí bez demence? (liší se také 

v něčem plánování v jednotlivých stádiích demence a v čem?)

POSTUP
 Poznávání klienta

 je nějaký zvláštní způsob, jak daného klienta poznává a jak zjišťuje informace o

klientovi (– co jí/mu v tom pomáhá) (– od koho nebo odkud získává informace?)

 Komunikace s klientem
 využívá nějaké techniky, jak naváže kontakt s člověkem a jak se s ním dorozumět, 

jak osobu lépe poznat? (používá předměty, fotografie, obrázky,...)

 Zdroje postupu
 dělají to/postupují všichni v zařízení stejně?



 jakým způsobem se to, jak plánovat, učil/a – od koho (– co bylo nejtěžší, 

absolvovala nějaký související kurz, naučil jí/ho kurz něco?) (ZNALOSTI/ 

DOVEDNOSTI) – např. komunikace s osobou, která má problémy v komu., IP

 Čas a počet klientů na plánování
 s kolika klienty plánuje? (– jakým způsobem je KP pro klienty vybírán a lze ho 

změnit?)

 kolik času asi týdně plánování věnuje (– je to dostatečné?)

 Spolupráce s rodinou
 je v kontaktu, snaží se spolupracovat s rodinou klienta? (– hovořil/a s rodinnými 

příslušníky někdy o klientovi?, využívají poznatky rodiny k plánování?)

– ne  a proč ne? (není to zvykem?, je to obtížné?, neosvědčilo se?) - a myslí si, 

že by to k něčemu bylo?

– ano  v čem se to osvědčuje?, vidí i nějaké nevýhody?

ZPŮSOB, JAK INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PROVÁDĚJÍ
 Jaké vidí výhody a nevýhody toho, jak to zde mají nastavené? (ten postup, kt. využívají, 

to, jak tomu organizace jako celek rozumí)
 Návrhy na změnu

 změnil/a by něco, kdyby mohl/a? - co? - proč?

 (co by potřeboval/a, aby jim plán mohl lépe sloužit? Brání jim něco v plánování? 

Co jim pomáhá?)

 mají možnost něco změnit, něco upravit, navrhnout jinak, dělat po svém?

PODPORA
 Podpora/rada

 radí jí/mu někdo?

– ano  pomáhají mu/jí rady?

– ne  chybí mu/jí to?

CO NEBYLO V TABULKÁCH
- pokud má čas, pokud ne, tak se zeptat někoho jiného nebo počkat

ZÁVĚR
 věk

 pohlaví

 jak dlouho pracuje v oboru

 na jaké je pozici

 jak dlouho je na současné pozici

 jak dlouho je v tomto zařízení 

 vzdělání



B. PODKLAD PRO ROZHOVOR S METODIKEM PLÁNOVÁNÍ

ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ A JEHO HISTORIE
 Řekl/a byste, že zde máte spíše jednotný systém plánování (všichni pracovníci 

postupují stejně), nebo různorodý ovlivněný přístupem každého pracovníka?

 Víte, jakým způsobem zavedený systém plánování vznikl, odkud byla brána 

inspirace?

 Jak probíhalo zavádění plánování do praxe?

 Plánujete do budoucna způsob, jakým probíhá plánování, nějakým způsobem měnit 

nebo upravovat?

SPECIFIKA U OSOB S DEMENCÍ
 Narážíte na nějaké problémy, které se týkají plánování služby u osob se 

syndromem demence?

 Je něco, co se vám při plánování s osobami s demencí osvědčuje?

PODMÍNKY
 Jaké podmínky by plánování usnadnily?

CO NEBYLO V TABULKÁCH
- pokud má čas, pokud ne, tak se zeptat někoho jiného nebo počkat

ZÁVĚR
 věk

 pohlaví

 jak dlouho pracuje v oboru

 na jaké je pozici

 jak dlouho je na současné pozici

 jak dlouho je v tomto zařízení 

 vzdělání
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D. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z DOKUMENTACE KLIENTŮ
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DO VÝBĚROVÉHO SOUBORU

 Arcidiecézní charita Praha - Praha 5 - Hlubočepy

 Středisko Diakonie v Krabčicích

 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci – Praha 10
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 Domov pro seniory Blaník

 Centrum seniorů Mělník

http://praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?o=arcidiecezni-charita-praha
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