
 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

 

 

 

Bc. Eva Šindelářová 

 

Význam komunikace ve vztahu k porovnání očekávání 

rodinných příslušníků klientů Domova pro seniory od 

poskytované péče s reálnou praxí 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Matěj Lejsal 

 

Praha 2015 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice očekávání rodinných příslušníků od péče 

poskytované v konkrétním Domově pro seniory a současně se také zabývá komunikací 

mezi pracovníky daného zařízení a příbuznými tamních klientů. Práce nejprve popisuje 

teoretická východiska dané problematiky, kdy je pozornost věnována jak období stáří, tak 

možnostem podpory seniorů. Dále je rozpracován proces umístění seniora do pobytového 

zařízení a prostor je věnován i možnostem spolupráce mezi rodinnými příslušníky klientů a 

pracovníky v tomto typu sociální služby. Cílem práce je pak pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů zjistit, jakým způsobem mají příbuzní klientů v konkrétním Domově pro seniory 

možnost dozvědět se o tom, jak reálně probíhá péče v daném zařízení a zda se shoduje 

s jejich očekáváními. Pozornost je věnována také hodnocení stávajícího systému 

komunikace mezi těmito aktéry.  

Z výzkumu vyplývá, že rodinní příslušníci neměli konkrétní očekávání od dané 

sociální služby. Byla identifikována i rozdílná vnímání frekvence komunikace v rámci 

obou skupin informátorů, kdy se rodinní příslušníci ve vztahu k získávání informací o 

probíhající péči nejčastěji spoléhají na svůj vlastní úsudek. Výsledky výzkumu odhalují 3 

vyskytující se roviny vzájemného nastavení vztahů mezi pracovníky a příbuznými klientů. 

První dimenzí je rovnocenný, partnerský vztah. Další rovinou mocenského uspořádání 

vztahů je nadřazenost personálu vůči rodinným příslušníkům. Třetí a nejčastěji 

artikulovanou dimenzí vzájemného uspořádání vztahů mezi zmíněnými skupinami aktérů 

je nadřazenost příbuzných klientů nad zaměstnance.  

V závěru práce jsou představena doporučení, která byla sestavena na základě 

teoretických znalostí a informací získaných z výsledků výzkumného šetření a jež mají za 

cíl pomoci zlepšit vzájemnou komunikaci i vztahy mezi oběma skupinami aktérů. 

  



 

 

Abstract 

This master thesis deals with the issue of expectations of relatives of residential care 

clients in the concrete Residential home, and it also discusses the topic of communication 

between relatives of those clients and employees from this organization. First of all, the 

thesis describes the theoretical basis of the issue, while the attention is paid to the term of 

old age and possibilities of an elderly support. Than the process of transition to a 

residential home is described, as well as the possibilities of cooperation between the staff 

and clients´ relatives. The aim of this thesis is to through semi-structured interviews find 

out how can the clients´ relatives learn about the real picture of care in the Residential 

home and how it corresponds with their expectations. The attention is also paid to 

evaluation of the system of communication between these actors. 

The results indicate no expectations of the relatives about this kind of social service. 

The research identified different perception of communication frequency within both 

groups of informers. The relatives more likely rely on their own opinion in the question of 

getting information about the care. The results reveal 3 dimensions of the relationship 

between staff and relatives of clients. The first on is an equal partnership. The next 

dimension of the relationship is superiority of the staff. The third one and the most 

common dimension of the relationship between these groups of actors is superiority of 

relatives in the relatives-employees relationship. 

At the end of this thesis there are recommendation which are based on the theoretical 

knowledge and the information from the research. The aim of this recommendation is to 

help with improvement of communication and relationship between those groups of actors. 
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Úvod 

Péče o druhého patří již od nepaměti k významným rysům vzájemného soužití nejen 

mezi lidmi, nýbrž i ostatními živočichy. Každý z nás se již v životě setkal s určitou formou 

péče. Buďto ji přijímal v období dětství či péči poskytoval druhému člověku v období 

dospělosti. A právě pečování o stárnoucí, soběstačnost ztrácející jedince se stává vzhledem 

k demografickému vývoji populace stále častěji diskutovaným tématem. Mnohé rodiny se 

snaží zajistit potřeby seniora v jeho přirozeném prostředí, tedy ve své či 

seniorově domácnosti. Péči o svého starého příbuzného totiž častokrát vnímají jako svoji 

morální povinnost (Huňová, 2013) a jeho umístění do institucionální péče vylučují. 

Nicméně s postupnou degresí zdravotního stavu seniora se pro některé rodiny stává péče 

v domácím prostředí čím dál náročnější, ne-li nemožná. V takových případech pak řada 

příbuzných volí, byť zprvu odmítanou, možnost využití péče v pobytovém zařízení pro 

seniory.  

Mnozí z nás ze své vlastní zkušenosti víme, jaké to je „vstupovat do neznámé řeky“, 

chystat se zažít dosud nepoznané. Řada lidí měla jistě před učiněním závažného kroku i 

určitá očekávání, ve která doufala (či naopak nedoufala), že se naplní. A právě poznání 

očekávání rodinných příslušníků týkající se péče v pobytovém zařízení pro seniory je 

jedním z klíčových faktorů k poskytování kvalitní, představy naplňující sociální služby. 

Nepotkávají – li se totiž tyto představy s reálnými možnostmi zařízení, může se 

poskytování péče stát pro personál zařízení velmi náročným úkolem. Nicméně i pro 

samotné rodinné příslušníky klientů může vést nenaplnění jejich očekávání až k celkové 

nespokojenosti s poskytovanou službou. Je proto velmi důležité, aby byla vzájemná 

spolupráce mezi pracovníky organizace a rodinnými příslušníky klienta založena na 

otevřenosti a partnerském přístupu. Proto je ústředním tématem této diplomové práce nejen 

zkoumání očekávání příbuzných klientů, nýbrž i nastavení vzájemné komunikace mezi 

výše zmíněnými aktéry.   

Cílem předkládané diplomové práce je tudíž zjistit, jakým způsobem mají rodinní 

příslušníci klientů v konkrétním Domově pro seniory možnost dozvědět se o tom, jak 

reálně probíhá péče v daném zařízení a zda se shoduje s očekáváními, která od péče 

v organizaci příbuzní měli či mají. Zároveň je pozornost zacílena na hodnocení stávajícího 

systému komunikace jak z pohledu zaměstnanců, tak rodinných příslušníků klientů. 

Snahou je současně i identifikace potřeb, které by tento proces usnadnily. 
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Pro naplnění těchto cílů je nutné nejprve teoreticky ukotvit danou problematiku. 

K tomuto účelu slouží první čtyři kapitoly této práce, které byly zpracovány 

prostřednictvím rešerše českých i zahraničních odborných zdrojů. První kapitola se věnuje 

definování období stáří i pojmu senior, v jejím závěru jsou pak nastíněny trendy 

demografického vývoje populace. Tématem druhé kapitoly jsou možnosti podpory seniorů 

a to jak formální, tak neformální cestou. Další teoretický oddíl je věnován aspektům 

spojeným s umístění seniora do institucionální péče, kdy jsou popsána zejména očekávání 

od tohoto typu péče. Poslední část popisuje možnosti zapojování rodinných příslušníků do 

péče v zařízení, které jsou dány do kontextu s významem komunikace mezi odborníky a 

rodinnými příslušníky klientů. 

Empirická část této práce popisuje jak průběh, tak výsledky výzkumného šetření, 

uskutečněného prostřednictvím využití kvalitativní metody sběru dat, tj. 

polostrukturovaných rozhovorů. Na základě zjištění získaných z výzkumu jsou pak 

v závěru této práce představena vlastní doporučení, která mohou pomoci ke zlepšení 

vzájemné komunikace mezi rodinnými příslušníky klientů a pracovníky organizace. 

Motivem ke zkoumání výše popsané problematiky je moje více než dvouleté 

působení v konkrétním Domově pro seniory, který je současně terénem pro výzkumné 

šetření, jehož průběh a výsledky jsou v této práci publikovány. Ačkoli ze své pozice 

asistentky ředitele nepřicházím do styku s rodinnými příslušníky klientů, oblast 

komunikace a vzájemných vztahů s touto skupinou mne zajímá především kvůli častým 

negativním ohlasům z řad mých kolegů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla prozkoumat 

příčiny opakujících se konfliktů mezi pracovníky a příbuznými klientů a to z úhlu pohledu 

obou zmíněných stran. Jedině tak je totiž možné získat informace, které co nejvěrněji 

odrážejí celou situaci komunikace a (ne)korespondenci očekáváních s realitou. Pomocí 

doporučení, jež budou sestaveny na základě podrobné znalosti dané problematiky, bych tak 

chtěla alespoň zčásti pomoci usnadnit náročnou práci mých kolegů. 
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I.  Teoretická východiska 

1 Fenomén stáří 

1.1 Stáří 

Stáří, jakožto poslední období lidského života, lze jen velmi stěží objektivně 

ohraničit a definovat. Tento fakt je způsoben tím, že každý jednotlivec má individuálně 

nastaven svůj funkční potenciál a biologické i psychosociální procesy, které jsou typické 

pro toto období, jež přicházejí do života postupně. Obecně lze však říci, že stáří je 

závěrečnou životní fází člověka, kdy se výrazně projevuje souhrn tělesných, psychických, 

sociálních i spirituálních změn a zároveň se zhoršuje odolnost organizmu. Současně jde o 

období, kdy se razantně mění způsob života jedince. Postupně u něj dochází ke zhoršování 

zdravotního stavu, úbytku sil a tím i ke zpomalování životního tempa (Dvořáčková, 2012). 

Jak již bylo výše zmíněno, není možné jasně určit, kterým rokem života stáří začíná. 

Jinými slovy nemůžeme říci, že pokud daný jedinec dosáhl určitého věku, stává se 

automaticky „starým člověkem“ – seniorem, kterého zákonitě provázejí zdravotní i jiné 

potíže, jež často souvisejí s tímto obdobím života. Toto tvrzení lze ilustrovat na příkladu 

britského maratonce indického původu, který ve svých 100 letech v roce 2011 úspěšně 

pokořil trať tohoto běžeckého závodu (ČT SPORT, 2011). Na druhou stranu se však 

setkáváme s případy, kdy se i „padesátníci“ cítí vyčerpaní, oslabení a celkově staří. Záleží 

tedy čistě na jednotlivých případech a na tom, jak se oni sami cítí a v jaké jsou kondici. 

Sak a Kolesárová (2012) uvažují o stáří jako o období ohraničeném dvěma body. 

Horní věkovou hranici stáří vymezuje velmi jednoznačně smrt, zatímco spodní hranice, jak 

bylo již vysvětleno, není specificky určena. Podle nich je potřeba při nahlížení na stáří 

vnímat také kontext celého životního cyklu, protože způsob, kterým prožil daný jedinec 

své dětství, mládí i dospělost výrazně ovlivňuje způsob prožití a kvalitu konečné fáze 

života. 

Přestože jsou některé fyzické a biologické změny spojené se stářím objektivně dané, 

tak staří jako společenský fenomén je sociálně konstruované (Haškovcová, 2010). Jinými 

slovy, to jakým způsobem je pohlíženo na stáří ve veřejném či rodinném diskurzu (stáří je 

vnímáno spíše jako konečné a pasivní období života), jak se ustanovuje počátek tohoto 

období v rámci institucí (například nastavení věku odchodu do důchodu) nebo jaký postoj 

zaujímá společnost k závěrečné fázi lidského života (stigmatizace seniorů) je výsledkem 
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určitého kulturního a historického vývoje, během kterého se vytvářejí (konstruují) určité 

sítě významů souvisejících se stářím.  To ukazují i Sak a Kolesárová (2012), kteří tento 

fakt demonstrují na výsledcích výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům. 

Z něj vyplývá, že podle 45% populace se člověk stává seniorem ve věku 60-ti let. Dále 

40% populace spojuje seniorský věk s pobíráním starobního důchodu a pro 7% populace je 

senior spojován s rolí babičky či dědečka. Zároveň se celých 78% populace obává nemocí, 

které je mohou v tomto období provázet. Čili podle respondentů, kteří reprezentují 

smýšlení společnosti, znamená identita seniora člověka po „šedesátce“, který pobírá 

starobní důchod, zastává roli babičky nebo dědečka a potýká se s reálnými nebo hrozícími 

zdravotními problémy.  

1.2 Senior 

Jak již bylo vysvětleno v předchozím oddíle, jasně vymezit období stáří není vůbec 

jednoduché (WHO, 1989), tudíž je velmi problematické označit člověka seniorem, jakožto 

jednoznačnou nálepkou. Toto pojmenování je totiž zcela nejednoznačné, což uvádí i Šelner 

(2004). Členové komise pro zdraví seniorů, kteří v rámci WHO (1989:7 - 8) vydali report 

ze svého zasedání v Ženevě, popisují čtyři dimenze, pomocí kterých lze definovat stáří. 

Prvním pohledem je biologický aspekt stárnutí, podle kterého tento nepřetržitý proces 

začíná již v pubertě. Dále experti WHO popsali sociální dimenzi stárnutí. Vnímání člověka 

coby starého jedince se různí v závislosti na kulturních vzorcích i v rámci generací. 

Z ekonomického hlediska jsou pak za seniory někdy označováni lidé, kteří již opustili svá 

zaměstnání a jsou ve starobním důchodu. Poslední popsanou dimenzí stárnutí, 

prostřednictvím které lze označit člověka za seniora, je chronologický věk jedince. Pro 

mezinárodní srovnání a pro statistický sběr dat se nejčastěji za seniorský věk označuje 60. 

nebo 65. rok života člověka. Jinými slovy se jedná o období ukončení aktivního 

pracovního procesu. Toto tvrzení potvrzují i výsledky výzkumu Saka a Kolesárové (2012: 

25), podle kterých je člověk seniorem od 60. roku věku. Tento údaj byl získán 

z empirického výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům, kde je mimo jiné 

také uvedeno, že výše zmíněný názor zastává 45% populace. Wildmannová (2014) člení 

stáří do třech fází. První z nich je mladý senior. Jedná se o člověka mezi 65 – 74 lety, 

přičemž charakteristickým znakem pro toto období je odchod do starobního důchodu. Další 

etapou je starý senior, tedy člověk ve věku od 75 do 84 let, jehož nejtypičtějším rysem je 

podle Wildmannové (2014) problém s adaptací. Jako poslední fázi zmiňuje tato autorka 

období velmi starého seniora. Ten je specifikován jako člověk, který dosáhl věku 85 let či 
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více, jenž má problémy v soběstačnosti a sebezaopatření. Oproti tomu Haškovcová (2010) 

zasazuje proces stárnutí do několika období. Zmiňuje se již o středním či také zralém 

věku, který je vymezen lety 45 – 59. Na něj nasedá vyšší věk, neboli rané stáří, tedy věk 

člověka mezi 60. – 74. rokem života. Následuje vlastní stáří nazývané též jako stařecký 

věk, čili období života mezi 75. – 89. rokem. Posledním obdobím je podle členění 

Haškovcové dlouhověkost. Ta přichází s věkem 90 a více let. 

Kalvach et al. (2004) nicméně popisuje jiné dělení seniorů a to nikoli na základě 

věku, ale na základě funkční zdatnosti jedince a jeho potřeby zdravotnických služeb. První 

skupinu tzv. zdatných seniorů tvoří jedinci s výbornou výkonností. Zdravotnické a 

terapeutické postupy u těchto osob se nemusí lišit od postupů aplikovaných u mladší 

generace. U této skupiny jedinců je velmi důležité provádění preventivních prohlídek. 

Druhou skupinou jsou nezávislí senioři, kteří za normálních okolností nevyžadují 

ošetřovatelskou péči, nicméně se jejich stav může přechodně zhoršit kvůli prodělanému 

onemocnění či operaci. Třetí a poslední skupinu tvoří křehcí senioři. Jedná se o jedince, u 

kterých se může vyskytovat chronické riziko pádů, zhoršení kognitivních schopností či 

nestabilní zdravotní stav. Tito senioři vyžadují aktivní dohled, zároveň často využívají 

zdravotnických i sociálních služeb. Existuje i skupina seniorů, tzv. zcela závislí, kteří 

vyžadují téměř nepřetržitou pomoc rodiny či pečovatelské organizace a často u nich 

dochází i k hospitalizacím. 

Ačkoli se věková hranice, která charakterizuje započetí seniorského věku, 

v závislosti na autorech různí, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 

let 2013- 2017 (MPSV, 2012) definuje seniora jako osobu, která dosáhla statutárního věku 

odchodu do řádného starobního důchodu bez ohledu na to, zda tento člověk starobní 

důchod pobírá či ne. Sak a Kolesárová (2012) dále uvádějí, že seniorem je člověk 

v završující životní fázi, který má rovněž specifické postavení ve společnosti. Seniorem se 

dle autorů člověk plynule stává přechodem ze střední generace. Zároveň v tomto období 

nenastává přechod do další fáze, protože smrt seniora je završující fází životního cyklu. 

Z výsledků výzkumu Názory a postoje české populace seniorům (in Sak a 

Kolesárová, 2012) dále vyplývá, že lidé mají se seniorským věkem nejčastěji spojováno 

stáří a pobírání důchodu, v neposlední řadě také zdravotní problémy. Naopak pozitivní 

konotace seniora, jako jsou zkušenosti, moudrost či nadhled, které jsou Národním akčním 

plánem podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013- 2017 (MPSV, 2012) 
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zdůrazňovány coby nedocenitelné zdroje pro zvyšování ekonomického potenciálu, 

potažmo konkurenceschopnosti ve světě, jsou určující pouze pro 2% populace. Nesoulad 

v těchto tvrzeních může vést k myšlenkám, že pro odbornou veřejnost je senior 

automaticky spojován s aktivností a důležitostí pro ekonomiku společnosti, zatímco laická 

veřejnost seniora spojuje primárně s osobou, která je stará, má hodně volného času a 

potýká se se zdravotními problémy. 

1.3 Demografický vývoj populace 

Historický vývoj kulturních norem, které se týkají rodiny a mateřství, s sebou kromě 

jiného nese i změny týkající se reprodukčního chování. Změny související s pozdějším 

vstupem na trh práce (kvůli vyššímu podílu vysokoškolsky vzdělaných osob v populaci) a 

proměnou tradičních genderových rolí se projevují rodičovstvím v pozdějším věku a 

nižším počtem potomků. Zároveň se ale do nižší míry úmrtnosti a vyššímu podílu živě 

narozených dětí promítá celkově lepší zdravotní péče. Věkové složení euroatlantických 

společností se proměňuje, což potvrzuje i Dvořáčková (2012). Podle demografických 

předpovědí dojde v průběhu následujících několika desítek let ještě k výraznější změně 

věkové struktury populace. Ta bude zapříčiněna vlivem pomalého snižování podílu osob 

mladších 15 let a výrazným nárůstem osob starších 65 let. Podle prognóz by tato skupina 

lidí měla v roce 2050 činit až 31%. Je očekáván i značný nárůst počtu obyvatel ve věku 80 

let a více. Tato skupina v současné době tvoří 3% populace, v roce 2050 se její výskyt 

pravděpodobně zvýší až na 10%. Zákonitě tak bude docházet ke zvýšeným nárokům na 

poskytování zdravotně-sociální péče (MPSV, 2012; Dvořáčková, 2012). Díky těmto 

tendencím zaujme pravděpodobně Česká republika 3. či dokonce 1. místo světového 

žebříčku států co se týče zastoupení osob starších šedesáti let. Podle prognóz demografů se 

bude Česko o tento post v roce 2050 dělit s Itálií a Řeckem (Sýkorová, 2006:19). 

Většina autorů se shoduje v tom, že je stávající demografický vývoj, resp. stárnutí 

obyvatelstva, vnímán jako hrozící nebezpečí, krize nebo časovaná bomba. V tomto 

kontextu se hovoří o enormních nákladech spojených se zajištěním potřeb stále se 

navyšujícího počtu osob důchodového věku (Sýkorová, 2006:152). Výše zmíněné 

prognózy mohou mít mj. následující důsledky: 

1. Ekonomické - Vlivem stále rostoucího počtu starých obyvatel se vytváří i vyšší tlak na 

ekonomicky aktivní osoby. Jinými slovy v důchodovém systému České republiky jde o 

to, že si pracující člověk odváděním sociálního pojištění „nespoří“ na svůj vlastní 
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důchod, ale v podstatě přispívá na důchody stávajících seniorů, kteří tuto dávku 

pobírají. V tomto kontextu nicméně autoři Národního akčního plánu (MPSV, 2012:17) 

uvádějí, že „důchodový systém musí ponechat každému co nejširší prostor pro 

individuální volbu způsobu odchodu do důchodu a neměl by vytvářet podněty 

k předčasnému opuštění trhu práce ani bariéry pro ekonomickou aktivitu seniorů…V 

rámci důchodové reformy byly eliminovány pobídky k předčasnému ukončení 

ekonomické aktivity již v uplynulých letech a v České republice platná úprava 

postupného zvyšování statutárního důchodového věku dostatečně s předstihem reaguje 

na prodlužující se střední délku života tak, aby v budoucnu nedošlo výraznému 

vychýlení poměru doby pobírání důchodu a doby pojištění.“ 

2. Sociálně zdravotní - Vlivem zvyšujícího se věku obyvatelstva bude docházet k nárůstu 

nemocnosti a postupné ztráty soběstačnosti. Z tohoto důvodu budou lidé více využívat 

sociální i zdravotní péče, což povede k rostoucím nárokům na fungování obou systémů. 

Národní akční plán (MPSV, 2012) poukazuje i na výrazné zvyšování počtu onemocnění 

typických pro starší osoby, mezi které patří i neurodegenerativní onemocnění, zejména 

pak Alzheimerova choroba. Budou tedy kladeny požadavky na rozvoj specializované 

péče o tyto osoby s ohledem na zachování jejich důstojného a kvalitního života. 

3. Psychosociální – Role starých lidí ve společnosti se mohou proměňovat ať kladně či 

záporně. Zatímco jedni je vnímají jako přítěž, pro druhé mohou být senioři zdrojem 

životní moudrosti a zkušenosti. Národní akční plán (MPSV, 2012) poukazuje na 

důležitost formování pozitivních postojů k problematice stáří již od útlého věku, a sice 

výchovou v rodině i ve školských zařízeních. Důraz je kladen i na vzájemné pochopení 

specifik světa mladých lidí a seniorů, což by mělo vést ke vzájemnému porozumění. 

Zároveň se čím dál častěji probírají i další otázky týkající se zachovávání soběstačnosti 

seniorů, podpory aktivního stárnutí či bydlení (Pacovský in Wildmannová, 2014). 

V souvislosti s demografickými změnami se čím dál častěji hovoří o fenoménu 

sendvičové generace. Tento termín se skloňuje mezi odbornou i laickou veřejností zejména 

v posledních třech desítkách let (Pierret, 2006). Výrazem sendvičová generace se popisuje 

soužití střední generace osob, které se souběžně starají o své stárnoucí rodiče, případně 

prarodiče, a nezaopatřené děti. Ačkoli se vymezení sendvičové generace různí, Pierret 

(2006) tuto skupinu lidí definuje jako jedince ve věku 45 – 56 let, jež se současně starají 

alespoň o jednoho stárnoucího rodiče a alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Klímová 

Chaloupková (2013:110) ovšem podotýká, že tato úzká definice nebere v úvahu charakter 
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a směr mezigenerační podpory. Nejsou totiž ojedinělé případy, kdy se starší generace stává 

významným zdrojem pomoci při péči a výchově mladší generace, aniž by sama zatím 

vyžadovala podporu svých dětí čili střední generace. Péče o starého člena rodiny v 

domácím prostředí jistě není nový fenomén, nicméně kvůli výše popsaným 

demografickým trendům, jako je nižší počet potomků či zakládání rodiny v pozdějším 

věku, se o významu sendvičové generace mezi veřejností hovoří stále častěji.  

Ačkoli je zvyšující se počet starých občanů vnímán v ekonomickém kontextu ne 

zcela pozitivně, je třeba si uvědomit, že senioři coby skupina obyvatel jsou nedílnou 

součástí naší společnosti a proto k nim musí být přistupováno rovnocenně a dodržovat 

jejich práva, zejména pak právo na respekt a na důstojné zacházení. Je totiž potřeba si 

uvědomit, že stále rostoucí podíl osob vyššího a vysokého věku je zásluhou poměrně 

vysokého standardu životní úrovně, které se nám dostává. Toto potvrzuje i Svobodová 

(2010) a dodává, že narůstající délka lidského života je „…výsledkem dlouhodobých snah o 

zvyšování kvality lidského života … a zlepšování zdravotního stavu populace a je třeba ho 

vnímat jako pokrok, ke kterému ve svém vývoji dlouhodobě více či méně vědomě 

směřujeme.“ Je však nutné dále promýšlet, jak zlepšovat kvalitu prodlouženého života, ať 

skrze koncept aktivního stárnutí či skrze vyšší participaci mladších generací na péči o 

stárnoucí populaci.  
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2 Podpora seniorů  

Z demografických prognóz, které byly popsány v předešlé kapitole, vyplývá, že se 

stále větší počet osob dožije seniorského věku, zejména se pak očekává nárůst počtu lidí 

v kategorii starších seniorů a dlouhověkých. S takto vysokým věkem je často spojován růst 

zdravotních problémů, zejména pak neurodegenerativních chorob a zhoršování funkčních 

schopností, což vede k postupné ztrátě soběstačnosti seniorů. Následkem toho poroste 

odkázanost lidí ve vysokém věku na pomoc jiných osob, ať už poskytovanou v domácím 

prostředí, nebo v institucích nabízejících sociální péči. O této skutečnosti se zmiňuje i 

Dvořáčková (2012), která v souvislosti s demografickými prognózami poukazuje na to, že 

starší populace bude sice v průměru zdravější, nicméně se bude ve větším rozsahu potýkat 

s chronickými a degenerativními chorobami. Tyto obtíže nepovedou přímo k úmrtí, 

nicméně se budou projevovat ztrátou soběstačnosti seniorů, což v důsledku povede ke 

zvýšení nákladů zejména na zdravotní a sociální služby.  

V souvislosti s rostoucími náklady na zmíněné služby poukazuje Klímová 

Chaloupková (2013) na zvyšování tlaku na zajišťování rodinné péče ve snaze tyto 

narůstající náklady omezit. Zde se však objevuje problém spojený se snižujícím se počtem 

neformálních pečovatelů. Důvodem pro zužování souboru možných pečovatelů je totiž již 

dříve zmíněný trend poklesu porodnosti a rodičovství v pozdějším věku (Svobodová, 

2010:186). Otázkou tak zůstává ekonomické zajištění seniorů. Podle názorů české 

veřejnosti by však finanční pomoc starším lidem měla být spíše úkolem státu než rodiny 

(ibid).  

Podle některých prognóz je nicméně očekáván nárůst počtu seniorů, kteří budou 

vyžadovat péči v roce 2025 oproti roku 2008 zhruba o 80%. Největší nárůst z hlediska 

potřeby péče je pak předpokládán u skupiny osob s těžkou mírou závislosti (Průša in 

Huňová, 2013). 

2.1 Služby sociální péče pro seniory 

Poskytování sociálních služeb upravuje v české legislativě zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Ten s sebou přinesl značné změny v oblasti poskytování sociálních 

služeb a to především proto, že zahrnul všechny uživatele sociálních služeb i osoby v 

nepříznivé životní situaci a nastolil nová pravidla v péči o tyto skupiny lidí. Spolu s novým 

zákonem v podstatě začala transformace celé sociální oblasti. Výhradní odpovědnost státu 

za sociální služby byla zrušena a přešla i na jiné subjekty - na kraje, obce či přímo 
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jednotlivce, čili každý z uvedených aktérů převzal určité povinnosti a část odpovědnosti 

sám na sebe. Stát tak zastává úlohu garanta legislativního zakotvení a dostupnosti 

sociálních služeb (Malíková, 2011). 

Podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., „služby sociální péče 

napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit 

život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení 

do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 

důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče 

v nejméně omezujícím prostředí.“ Ve vztahu k zabezpečení potřeb seniorů, kteří potřebují 

v důsledku snížené soběstačnosti péči, jsou v Zákoně o sociálních službách popsány 

jednotlivé druhy služeb sociální péče. Pro účely této diplomové práce jsou stručně 

představeny pouze ty služby, které podle výsledků výzkumného šetření provedeného 

Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v roce 2009 (Průša, 2010) patří mezi nejvíce 

využívané. Data pro provedený výzkum byla získána dotazníkovým šetřením mezi 156 

poskytovateli sociálních služeb. Následující tabulka uvádí průměrné počty klientů 

v jednotlivých zařízeních sociálních služeb pro seniory měřené mediánovou hodnotou. 

Tabulka č. 1 - Počty klientů v zařízeních sociálních služeb pro seniory 

Typ sociální služby Střední uváděné hodnoty 

Pečovatelská služba 262,0 

Domov pro seniory 80,0 

Domov se zvláštním režimem 45,0 

Centrum denních služeb 24,3 

Denní stacionář 7,0 

Jiné typy sociálních služeb 3,0 

Osobní asistence nezjištěno 

 

Zdroj: Průša, 2010 

 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., vymezuje výše zmíněné sociální služby 

takto: 

 Pečovatelská služba – terénní služba určená osobám se sníženou soběstačností 

z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, případně rodinám 
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s dětmi, které potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelé poskytují potřebným lidem 

pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, osobní hygieny, zajišťování chodu domácnosti 

či zprostředkování kontaktu s okolním prostředím. 

 

 Domov pro seniory – pobytová služba s celoročním provozem poskytovaná seniorům, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba poskytuje stravu i 

ubytování, dále nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování 

práv a zájmů. 

 

 Domov se zvláštním režimem – pobytová služba s celoročním provozem. Služba je 

podobná domovům pro seniory, nicméně je zaměřena na vytváření specifických 

podmínek pro osoby s duševním onemocněním a demencí. 

 

 Centrum denních služeb – ambulantní služba ve specializovaném zařízení, která má za 

cíl podpořit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří 

by mohli být ohroženi sociálním vyloučením. Služba obsahuje pomoc při osobní 

hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, pomáhá zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, dále 

nabízí terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

 

 Denní stacionář – ambulantní služba určená seniorům, osobám se zdravotním 

postižením či osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

 

 Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – pobytové služby určené 

osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, avšak vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu nejsou plně soběstačné, tudíž potřebují pomoc druhé osoby a nemohou být proto 

propuštěny do domácího prostředí do doby, než jim vyžadovaná pomoc bude 

zabezpečena. Poskytováno je ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně a péči o sebe, 
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dále pak aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím. 

 

 Osobní asistence – terénní služba určená osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Asistenti poskytují službu 

v přirozeném prostředí daného jedince, přičemž napomáhají klientům při zvládání péče 

o svojí osobu i při začleňování se do společnosti. 

 

2.2 Od péče v rodině k institucionální péči 

S přibývajícím věkem se u seniorů začíná projevovat postupná ztráta soběstačnosti, 

zhoršení zdravotního stavu a tudíž i větší odkázanost na pomoc druhé osoby. Staří lidé si 

mnohdy tuto skutečnost dobře uvědomují a často vyslovují přání, aby subjektem, který jim 

bude poskytovat potřebnou pomoc a péči, byla jejich rodina a nejbližší. Podle dřívějších 

průzkumů by si přálo zůstat ve vlastním domácím prostředí či v domácnosti svých 

blízkých 40 – 70% seniorů (Přidalová, 2006:69). Rozdílnost v těchto číslech je dána 

různými výsledky výzkumů, jež byly publikovány několika autory. Důvodem, proč senioři 

preferují rodinnou péči, může být to, že jsou zvyklí na své prostředí, cítí se v něm 

bezpečně a adaptace na nové prostředí pro ně představuje stresující událost.  Současně jsou 

senioři, o které je pečováno v domácím prostředí, obklopeni věcmi, které znají a ke kterým 

se váže určitá historie, což je zejména pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou velmi 

důležité v souvislosti se zmírněním projevů této choroby. Tento fakt si zřejmě uvědomují i 

samotní příbuzní a blízcí seniorů, protože jak uvádí Jedlinská et al. (2009), v České 

republice je více než 80% péče o seniory závislých na pomoci druhých zajištěno právě 

rodinou. Podle Přidalové (2006) se na péči o nesoběstačného seniora nejvíce podílejí jeho 

dospělé děti, následuje životní partner a určité zastoupení mají i další příbuzní.   

Otázkami, co vede rodinné příslušníky seniorů k tomu, aby se starali v domácím 

prostředí o své příbuzné, se ve svém výzkumu, respektive analýze, mimo jiné zabývali i 

Huňová (2013) a Samec (2014). Nejčastějším důvodem, na jehož základě rodinní 

příslušníci takto činí, je to, že péči o nemohoucí rodiče pokládají za svou morální 

povinnost, která je do značné míry přirozená v souvislosti s životní dráhou a biografií 

jedince.  Péče je tak mnohdy vnímána jako samozřejmá povinnost, o které se nediskutuje 

ať mezi rodinnými příslušníky nebo ani „sám se sebou“. Často je pak s touto 

„samozřejmostí“ spojován i pocit viny či selhání, který by doprovázel skutečnost, když by 
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daný příbuzný odmítl či dále nemohl pečovat o svého starého nesoběstačného rodinného 

příslušníka. Tento fenomén ilustruje i výpověď jedné z respondentek výzkumu, který byl 

realizován Domovem Sue Ryder, o.p.s. v rámci projektu Onemocnět nemusíme, ale 

zestárneme všichni, jež zjišťoval potřeby laických pečujících o seniory. Jedna 

z respondentek uvádí v rozhovoru: „…moje matka odjakživa říkala, že by nikam nešla, 

čímž nastavila v rodině jasnou hranici. Jednak a jednak moje matka se starala o svou 

maminku, která zemřela v 93 letech…kdybychom to prostě nezvládli…moje maminka by to 

jistě jako selhání brala. … Tam není jako nějaké „proč“. Jo, a myslím si, že kdybychom ji 

opravdu museli někam dát, že to budu vnímat jako svoje selhání.“ (Samec 2014:11). 

Mezi další důvody patří také nedůvěra rodinných pečujících vůči institucím, ve 

kterých je realizována péče. Přidalová (2007) a Huňová (2013) se shodují, že příbuzní mají 

obavy ze zhoršení stavu seniora v pobytovém zařízení. To může pramenit z nedostatečné 

podpory samostatnosti seniora, což by spolu s pobytem seniora mimo jeho domov mohlo 

podle dotazovaných zapříčinit i ukrácení života seniora (Přidalová, 2007:92). Do jisté míry 

mohou být tyto obavy oprávněné, nicméně spíše vycházejí z negativních emocí (pocit viny 

a selhání), které s sebou neschopnost postarat se o svého blízkého přináší. Nejsou ojedinělé 

případy, kdy má rodina pocit, že jen ona je schopna zajistit starému člověku tu nejlepší 

péči a nastane – li okamžik, kdy není jiného východiska než umístit seniora do pobytového 

zařízení, může se objevit již výše zmiňovaný pocit selhání a frustrace. Následující tabulka 

(Průša, 2010) udává průměrné doby (počty měsíců), po které klienti využívají jednotlivá 

zařízení poskytující sociální služby. Zvýrazněna je hodnota, jež znázorňuje průměrnou 

délku pobytu klienta v Domově pro seniory. V přepočtu na roky stráví klient v tomto typu 

zařízení průměrně téměř 5 let, což podle mého názoru do jisté míry vyvrací obavy 

rodinných příslušníky z možného předčasného úmrtí seniora v pobytovém zařízení. Pro 

ilustraci lze totiž uvést, že průměrná doba poskytování péče nesoběstačným seniorům v 

domácím prostředí je 4 – 5 let (MPSV, 2005:3). 
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Tabulka č. 2 – Průměrná doba (v měsících) pobytu klienta v zařízení poskytující sociální 

služby 

 

 

 

Zdroj: Průša, 2010 

V jistém ohledu však nejsou výše zmíněné obavy rodinných příslušníků seniorů vůči 

institucionální péči zcela liché, což potvrzuje i Jeřábek (2009). Ten totiž argumentuje tím, 

že rodinná péče je schopna pružně reagovat na proměňující se potřeby seniora, čili je jen 

těžko nahraditelná běžnými zařízeními institucionální péče. Zejména je to proto, že každá 

pobytová sociální služba je již ze své podstaty založená na normách a standardech, které 

musí dodržovat a jimiž je popsán rozsah péče o každého seniora. Z logiky věci tak 

vyplývá, že nastavené standardy nemohou na narůstající nároky a potřeby seniora reagovat 

tak pružně jako jeho rodina. Na druhou stranu se však začínají v českém prostředí stále 

častěji objevovat nové přístupy v péči o seniory, které se snaží plně respektovat 

individuální potřeby a zvyklosti starých lidí. Procházková (2014) se zabývá jedním 

z těchto modelů, a sice Böhmovým Psychobiografickým modelem péče. Ten nabízí na 

základě zpracovaných biografií péči respektující člověka jako bytost s vlastním duševním, 

vnitřním světem a životním příběhem. Cílem tohoto modelu je na základě zjištěných 

informací o klientově životě stanovit správný motivační podnět, který opět rozhýbe 

psychiku i tělo seniora. Poskytování péče na základě tohoto modelu nutí pečující stále 

přemýšlet, jakým způsobem podpořit klienty v jejich soběstačnosti, autonomii a schopnosti 

rozhodovat o svých záležitostech. 

Objevuje se však i několik překážek, které péči v domácím prostředí brání. Přidalová 

(2006:71) poukazuje především na trend ekonomické aktivity do co nejvyššího věku. Jen 

velmi těžko opouštějí lidé svá zaměstnání z důvodu péče o závislého člena rodiny, jelikož 

mají strach ze ztráty svých pravidelných příjmů. V české legislativě totiž dosud není 

zakotvena možnost starat se o seniora, jež vyžaduje stálou péči, a zároveň pobírat sociální 

Typ sociální služby Střední uváděné hodnoty 

Domov pro seniory 58,0 

Domov se zvláštním režimem 51,5 

Centrum denních služeb 81,4 

Denní stacionář 19,5 

Jiné typy sociálních služeb 1,5 
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dávky podobně, jako je tomu u ošetřovného. Asi bychom jen stěží hledali zaměstnavatele, 

který svému zaměstnanci poskytne tolik volna, během kterého by se věnoval péči o svého 

blízkého seniora v rozsahu, jež by vyžadoval. Navíc mají případní neformální pečovatelé 

strach, že pokud kvůli péči o starého člena rodiny ukončí svůj dosavadní pracovní poměr, 

po skončení poskytování péče již další práci vzhledem ke svému vysokému věku 

neseženou. Jak už bylo totiž zmíněno, nejčastěji se o nesoběstačné seniory starají jejich 

dospělé děti, jejichž věk se může pohybovat řádově okolo 50 – 60 let. Jejich obavy jsou tak 

oprávněné, jelikož lidé v tomto věku patří do skupiny osob ohrožených na trhu práce.  

Rozhodne – li se rodina pečovat o svého pomoc vyžadujícího blízkého, častokrát ani 

netuší, co všechno taková péče obnáší. Jen okrajově lze zmínit výčet náležitostí nutných 

pro péči v domácím prostředí od potřeby technického i stavebního uzpůsobení bydlení, 

přes kompenzační pomůcky až po hygienické a zdravotnické vybavení. V daleko menší 

míře je však tematizován dopad na psychiku těchto neformálních pečujících. O negativních 

zkušenostech s péčí v domácím prostředí se zmiňují například Samec (2014), Jedlinská et 

al. (2009) či Přidalová (2006). Autoři upozorňují především na psychickou náročnost péče, 

a to jak kvůli změnám osobnosti a kognitivních schopností seniorů, tak z důvodu změny 

rolí. Z původně rovnocenného vztahu se totiž stává vztah nerovnocenný a následně se 

převracejí léta zažité role, kdy ten kdo celý život pečoval, podporoval a staral se o své děti, 

se najednou ocitá v pozici, kdy je částečně či plně odkázán na pomoc druhých. Děti 

nesoběstačných seniorů tak mnohdy zmiňují, že je pro ně velmi obtížné vypořádat se se 

situacemi, kdy jejich blízká osoba čelí situacím, jež jsou v očích dospělých dětí chápány 

téměř jako ponižující. Samec (2014:4) toto tvrzení dokládá výpovědí jednoho 

z respondentů, který popisuje: „Ona často chodí po čtyřech, když je unavená, což je pro mě 

nesmírně psychicky náročné, vidět vlastní matku, ale je pravda že tímto způsobem je 

vlastně soběstačná.“. 

Další poměrně stresující skutečností je, že osoba, která pečuje o svého pomoc 

vyžadujícího blízkého, nemá moc času sama pro sebe a pro své zájmy. Tím, že se musí 

každodenně o někoho starat, je „odkázána“ k neustálému podřizování svého života někomu 

dalšímu. Přidalová (2006) uvádí, že až 61% neformálních pečujících má pocit, že je jejich 

život zcela podřízen péči o závislou osobu a 40% chybí soukromí a čas pro sebe. Na 

druhou stranu však laičtí pečující nejsou v mnohých případech schopni přijmout pomoc 

v podobě asistenční či odlehčovací služby. Někdy jsou tyto služby považovány za přílišný 

zásah do soukromí, jindy zase pečovatelé nejsou schopni přijmout pomoc dalších subjektů, 
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jelikož nejsou přesvědčeni, že by o nesoběstačného seniora bylo postaráno stejně dobře, 

jako to dokážou oni sami. (Samec, 2014:6) 

Zastávat roli neformálního pečovatele představuje dozajisté zásadní změnu v životě 

člověka. Otevírá se tak prostor k osobnímu růstu, kdy si pečující daleko více uvědomuje 

důležitost dříve opomíjených a samozřejmých skutečností. Mnohem více tak s radostí 

reaguje na, byť sebemenší, zlepšení zdravotního stavu či zvýšení spokojenosti osoby, o níž 

pečuje. Zároveň pozitivně hodnotí i nabízenou oporu rodiny či finanční pomoc, kterou 

v této situaci potřebuje. Na druhou stranu je však vystavován permanentní stresové zátěži. 

Postupná kumulace stresových faktorů tak častokrát může vést až ke zvýšenému sklonu 

k depresím, frustraci, emočnímu vyčerpání, zhoršení zdravotního stavu pečujícího, ale i 

k sociální izolaci a zhoršení rodinných vztahů. Jedlinská et al. (2009) popisuje výsledky 

výzkumu, uskutečněného pomocí BM dotazníku
1
, který se zabýval měřením psychické 

zátěže laických pečujících. Z šetření vyplynulo, že neformální pečovatelé jsou dlouhodobě 

vystaveni zvýšené psychické zátěži. U 30% dotazovaných byl syndrom vyhoření plně 

diagnostikován, u dalších respondentů dosahovaly BM indexy průměrné hodnoty k číslu 

3,6, což znamená, že pokud si pečovatel neujasní žebříček hodnot ve vztahu k péči o osobu 

blízkou, syndrom vyhoření se může brzo dostavit (Přidalová, 2006; Jedlinská et al., 2009). 

Z této skutečnosti vyplývá, že jednou z forem odlehčení může být ulehčení domácí péče 

skrze podporu laických pečovatelů. V souvislosti s tím by byla vhodná psychologická 

pomoc nebo forma skupinových terapeutických diskuzí, kde by mohly pečující osoby 

sdílet své zkušenosti, přičemž by tyto služby byly organizované v rámci sítě sociálních 

služeb. Právě kvalitní organizace a připravenost podobných aktivit je klíčem k participaci 

neformálních pečovatelů, protože sami nemají dostatečnou kapacitu na organizaci 

podobných služeb pro sebe samé nebo pro své „kolegy/kolegyně“ z řad laických 

pečovatelů a pečovatelek.  

Jak totiž vyplývá z výzkumů, celých 11 % pečujících osob má pocit, že již nemůže 

dál v péči pokračovat. V takových případech je pak nutné hledat vhodné formy pomoci 

z řad profesionální péče. Často se ovšem stává, že rodinní příslušníci nesoběstačného 

seniora nemají dostatečné povědomí o všech alternativách, které mohou v rámci sociálních 

                                                 
1
 BM dotazník (Burnout Measure) byl sestaven Aylay Pinesovou a Elliottem Aronsonem. Obsahuje baterii 21 

pocitů, u kterých respondent vypovídá v sedmi bodové škále, jak často je zažívá. Nástroj vyjadřuje míru 

vyhoření v rozmezí 0 až 7. Dotazník sleduje 1 psychický jev, a sice celkové vyčerpání. Pod skóre 1,9 se 

jedná o dobrý stav, naopak hodnota 5 a výše vypovídá o havarijním stavu, kdy je syndrom vyhoření plně 

projeven. 
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služeb v nastalé situaci využít. Pracovníci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

(Průša, 2010) v provedeném šetření zjistili, že ne vždy jsou klienti, případně jejich rodinní 

příslušníci informováni o možnostech, které se jim nabízejí. Ve chvíli, kdy se klienti 

obraceli na danou organizaci poprvé, nejpříznivěji hodnotili informovanost o chráněném 

bydlení a centrech denních služeb. Naopak nejhůře bylo hodnoceno povědomí o osobní 

asistenci, pečovatelské službě a domovech se zvláštním režimem.  

V následující tabulce jsou uvedena průměrná hodnocení informovanosti o 

jednotlivých typech sociálních služeb. Hodnocení probíhalo na stupnici 1 - 5, kdy 1 

znamenalo nejpříznivější hodnocení, naopak číslo 5 udávalo nejméně příznivé hodnocení. 

Tabulka č. 3 - Hodnocení informovanosti zájemců o poskytnutí služby ve chvíli, kdy se na 

organizaci obracejí poprvé 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Průša, 2010 

Pokud je situace taková, že se správně zvolenou formou terénních sociálních služeb a 

s pomocí okolí bude moci senior setrvat ve svém přirozeném prostředí, je jistě lepší této 

podpory zkusit využít. Jestliže se však soběstačnost seniora sníží natolik, že není možné, 

aby setrvával, byť s podporou asistenčních služeb, v domácím prostředí, přichází na řadu 

péče institucionální. Šelner (2004) poukazuje na to, že formy péče o seniora by se měly 

doplňovat a kombinovat, aby co nejvíce vyhovovaly klientům a zároveň odpovídaly i 

jejich potřebám. Současně by měl mít i senior sám možnost volby a výběru dané služby. 

Ačkoli se názory na umístění příbuzného seniora do pobytového zařízení různí, podle 

Wildmannové (2014) senioři nevnímají pobyt v zařízeních typu domov pro seniory jako 

hrozbu. Naopak jej chápou jako možnost, kde mohou kvalitně a důstojně strávit zbytek 

života. Klienti podle ní odcházejí do pobytových zařízení dobrovolně, přičemž jim mnohdy 

Typ sociální služby Střední uváděné hodnoty 

Chráněné bydlení 2,13 

Domov pro seniory 2,56 

Domov se zvláštním režimem 2,77 

Centrum denních služeb 2,50 

Denní stacionář 2,62 

Osobní asistence 3,00 

Pečovatelská služba 2,90 
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s výběrem vhodného zařízení pomáhá jejich rodina. Tento názor je do jisté míry až moc 

optimistický. Jistě se najdou jedinci, kteří se pro pobyt v rezidenčním zařízení rozhodnou 

ze své vlastní vůle a protože si to tak přejí, nicméně je i velká skupina stárnoucích, kteří by 

umístění do takového typu zařízení vnímali spíše úkorně. Jednak, jak bylo zmíněno již 

výše, mohou nabýt pocitu, že jejich rodina v jistém slova smyslu selhala, co se pomoci a 

péče týče, zároveň se sami senioři mohou cítit jako „nepotřebné břemeno“, které rodina 

odloží ve chvíli, kdy už senioři nejsou schopni plně se o sebe starat sami.  
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3 Očekávání ve vztahu k pomáhajícím profesím 

Očekávání popisuje Hartl (2004) jako určité představy jedince, který na základě 

objektivních dat počítá s nějakým stupněm úspěchu. Ve vztahu ke službám definuje Dasu 

et al. (1999: 36) očekávání coby zákazníkovy představy o tom, jak by daná služba měla 

fungovat. 

V odborné literatuře se můžeme setkat s různou kategorizací očekávání. Goldstein 

(2013), který se kromě jiného zabýval psychoterapií, vymezil na základě svých 

výzkumných prací dva typy očekávání, a sice očekávání rolí a očekávání zaměřené na 

výsledek. Očekávání zaměřené na výsledek sleduje klientovy výsledky, které byly během 

psychoterapie dosaženy, přičemž si tato očekávání vytvořil jak profesionál, tak klient. 

Očekávání rolí se vztahuje k chování aktérů během terapie. V tomto kontextu byla 

identifikována triáda rolí, jež může klient očekávat od terapeuta – pomocník, vzor a 

průzkumník (Bartková, 2009). V kontextu poskytování péče v domově pro seniory lze brát 

do úvahy pouze roli pomocníka, resp. někoho, kdo je schopen v dané situaci nabídnout 

profesionální pomoc. Jinými slovy může jak senior, tak jeho rodinní příslušníci 

předpokládat, že v pobytovém zařízení bude personál schopen reagovat na konkrétní 

klientovy potřeby a zajistí mu potřebnou péči. Role „vzor“ a „průzkumník“ nejsou v tomto 

případě relevantní, jelikož pracovníci nedemonstrují správnost poskytování péče za účelem 

edukace rodiny v tomto ohledu. 

Existuje i další dělení očekávání v souvislosti s poskytováním služeb, a sice co 

budou poskytovatelé dělat (will – expectation) a co by měli poskytovatelé služeb dělat 

(should – expectation). Zákazníkova will-expectations řídí pověst organizace a jeho osobní 

zkušenost. Zároveň tento typ očekávání koresponduje s tím, v co zákazník věří, že se stane. 

Zatímco should – expectations mohou být vytvářeny na základě určitých norem, nepsaných 

společenských pravidel či názorů, co je společensky chápáno jako férové jednání, a 

korespondují s tím, co by se podle zákazníka mělo stát. (Dasu et al., 1999). Lze tedy 

shrnout, že will – expectations jsou více realistická očekávání a představují to, s čím 

zákazník počítá, že se stane. Zatímco should – expectations se odvíjí od zákazníkovy 

ideální představy, co je v daném případě správné udělat. 

Ačkoli se můžeme setkat s mnoha typy očekávání, pro všechny je společné, že jsou 

formovány na základě aktérovy minulé zkušenosti i sdílených informací. Současně mají na 
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vznik očekávání vliv i faktory jako sociální statut, pohlaví, vzdělání, kulturní aspekty, dále 

pak i náboženství či styly rozhodování (Bartková, 2009, Dasu et al., 1999). 

3.1 Očekávání od domova pro seniory 

Téma očekávání či představ týkající se péče a pobytu v institucionálním zařízení pro 

seniory je ústředním motivem řady výzkumů. Ve Velké Británii proběhlo mezi lety 2008 – 

2009 rozsáhlé šetření v celkem 46 domovech pro seniory, které bylo zaměřené na 

očekávání jak seniorů – klientů, tak jejich rodinných příslušníků, s nimiž přicházeli do 

organizací poskytující sociální péči. Respondenty výzkumu bylo 69 klientů a 33 rodinných 

příslušníků. Tyto počáteční představy byly následně porovnány s jejich zažitou zkušeností 

v daném zařízení. Darton (2011) v závěrečné zprávě z tohoto výzkumu uvádí, že příbuzní 

seniora očekávali, že klient bude mít možnost zasahovat do každodenní péče v zařízení ve 

větší míře, než to očekávali samotní klienti. Zároveň měli příbuzní větší očekávání týkající 

se komfortu a poskytované péče, než měli sami klienti.  

 

Dotazovaní příbuzní dále očekávali, že domov pro seniory bude útulný a bezpečný. 

Tuto představu vyslovovali rovněž účastníci šetření, které provedla v České republice 

Huňová (2013:71). Informátoři tohoto výzkumu kladli také důraz na potřebu 

bezbariérovosti prostředí, s čímž souvisí i bezpečnost pohybu. Rodinní příslušníci 

upozorňovali také na aspekt soukromí či možnost pobytu seniorů v přírodě.  

Ve vztahu ke způsobu poskytování péče očekávali příbuzní zejména vstřícný a 

komunikující personál, který bude respektovat důstojnost seniora stejně tak, jako 

podporovat jeho soběstačnost prostřednictvím různých aktivizačních činností (Huňová, 

2013:71). Darton (2011) v této souvislosti rovněž popisuje očekávání rodin od 

poskytované péče. Z výsledků šetření vyplývá, že rodina seniora má představu pečujícího a 

citlivého personálu, který pomáhá udržovat klienty v čistotě a patřičně oblečené. Téměř 

všichni rodinní příslušníci předpokládali, že si jejich příbuzný senior bude moci v zařízení 

ponechat nejen své oblečení, ale i jiný majetek, jako např. nábytek. V souvislosti se 

společenským životem klientů očekávali rodinní příslušníci, že se úroveň sociálního 

kontaktu seniora buďto nezmění nebo se zlepší. Téměř všichni dotazovaní pak 

předpokládali, že se jejich příbuzný senior bude vídat se svou rodinu a přáteli stejně často 

či častěji než před umístěním do zařízení. 
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V následující tabulce je graficky znázorněna míra očekávání od pobytové služby pro 

seniory a zažitá praxe. Jak je patrné, rodinní příslušníci seniorů měli v porovnání s klienty 

větší očekávání. 

Schéma č. 1 -  Očekávání a zkušenosti s možností rozhodovat o životě v Domově pro 

seniory 

 

 

Zdroj: Darton (2011) 
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Schéma č. 2 -  Očekávání a zkušenosti s žitím v Domově pro seniory 

 

 

Zdroj: Darton (2011) 

 

Ačkoli podle Ryana et al. (2000) rodiny mnohdy očekávají, že umístěním seniora do 

pobytového zařízení přenechávají rozhodování o jeho životě z velké části tomu, co vnímají 

jako byrokratický aparát určité organizace, což může vyvolávat negativní pocity, Naleppa 

(1997) poukazuje i na pozitivní důsledky, které s sebou institucionalizace seniora přináší. 
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Mnoho rodin totiž popisuje obnovu sounáležitosti, nový příval lásky a zlepšení vztahů. 

Ulevení od břemene díky využívání služby domov pro seniory umožnilo rodinám 

koncentrovat se zejména na emoční a psychosociální aspekty péče, což vedlo k posílení 

rodinných vazeb a vzájemných vztahů. 

3.2 Emoční aspekty umístění seniora do pobytového zařízení 

 

Rozhodnutí o umístění příbuzného seniora do institucionálního zařízení, samotný 

přesun a mnohdy i prvotní fáze jeho pobytu v domově mohou být pro rodinu i seniora 

velmi stresujícím a traumatizujícím obdobím. Řada autorů popisuje pocity, které provází 

tuto životní změnu.  

Klienti mohou v takových situacích pociťovat opuštění, zmatení, vztek či si dokonce 

mohou připadat ztraceni (Naleppa, 1997). Na druhé straně se u rodinných příslušníků 

můžeme setkat s ambivalentními pocity. Jednak se objevuje pocit úlevy, který nastal po 

zbavení se břemena péče. Ten však ostře kontrastuje s pocitem viny, ztráty kontroly nad 

poskytovanou péčí, bezmocností, smutkem či dokonce pocitem selhání (Scullion et al., 

2000; Kellett, 1998; Ryan et al. 2000; Naleppa, 1997). Kellett (1998) popisuje rovněž 

možný pocit úzkosti, který pramení z neprojeveného soucitu a nedostatečného uznání od 

profesionálů za to, že učinili tak náročné rozhodnutí.  

Volba vhodného zařízení není pro klienty a jejich rodinné příslušníky jistě snadným 

úkolem. Darton (2011) uvádí, že rozhodnutí přestěhovat se do domova pro seniory bylo 

z části nebo zcela v režii klientů, přičemž byli podporováni rodinou a přáteli, avšak 

s výběrem konkrétní organizace v mnoha případech pomáhali příbuzní seniora. Během 

rozhodování o pobytovém zařízení, v němž bude senior trávit zbývající část života, hraje 

úlohu mnoho faktorů. McKenna et al. (2013) popisuje, že výběr konkrétního zařízení 

ovlivňuje určité pouto rodinného pečovatele k dané organizaci. Může se jednat buď o vztah 

k historii místa či zda má rodina vytvořené vztahy s personálem nebo některými klienty. 

Jinými slovy lze říci, že rodinné příslušníky, potažmo seniory, s daným zařízením něco 

spojuje nebo v něm někoho znají. Rodinní příslušníci se v takovém případě snaží využít 

svých vazeb a tím co nejvíce zjednodušit přesun z domácího prostředí do institucionální 

péče. Příbuzní se zároveň podle McKenny (2013) domnívají, že umístění seniora do 

známého prostředí alespoň trochu zmírní náročnost dané situace, než by tomu bylo 

v případě zcela neznámého místa. 
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Naopak starší studie vypovídá o tom, že značné množství rodin učinilo rozhodnutí o 

umístění bez předešlé návštěvy daného zařízení. Průměrně polovina rodin, které figurují ve 

studii, nenavštívila instituci před umístěním svého příbuzného. Volné lůžko a poloha 

domova pro seniory byly primárními faktory, kterými se rodina při rozhodování řídila. 

Kvalita péče, čistota a kvalita aktivizačních programů byly faktory o něco méně důležitými 

(Naleppa, 1997). Výše popsané rozdíly ve stylu rozhodování mohou být do jisté míry 

zapříčiněny časovým odstupem mezi výsledky výzkumů. Zatímco dříve mohlo být pro 

rodiny stěžejní umístit seniora do domova pro seniory téměř za každou cenu a ulevit si tak 

od každodenní zátěže v podobě poskytování péče, v dnešní době jsou kromě volné 

kapacity zařízení důležité i jiné faktory nebo jsou alespoň více zdůrazňovány. Vliv má do 

jisté míry i větší osvěta v oblasti péče o seniory, rostoucí konkurence zařízení tohoto typu a 

v neposlední řadě i snaha stále zvyšovat kvalitu nabízených služeb. 
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4 Spolupráce rodiny a personálu v pobytovém zařízení 

Skutečnost, že se senior stal klientem pobytového zařízení, nutně pro rodinu 

neznamená konec podílení se na péči. Podle Kelletta (1998) se jedná o začátek jiné, 

nicméně stále potenciálně stresující formy péče. Pro komplexní fungování služeb 

v zařízení je podle autora nezbytné navázání partnerského vztahu mezi příbuznými a 

pracovníky. Důvodem je, že příbuzní seniora interagují nejen s klientem, ale i 

s personálem, kdy si vyměňují jak informace, tak sdílí i různé úhly pohledu týkající se 

poskytované péče. Vztah mezi rodinami a profesionály tedy může ovlivňovat nejen kvalitu 

spolupráce, ale třeba i frekvenci návštěv seniorů v zařízení.  

4.1 Role pečujících 

Všeobecně převládá názor, že zapojení rodinných příslušníků do chodu zařízení je 

v nejlepším zájmu všech zainteresovaných stran. Nicméně Naleppa (1997: 96 - 97) shrnuje 

koncepce různých autorů, kteří popisují funkci rodiny v zařízení. Jeden z pohledů udává, 

že organizace by měly zohledňovat rodiny coby nedílnou součást systému péče. Koncepce 

jiných autorů ale tvrdí, že rodinní příslušníci pouze doplňují personál a fungují spíše jako 

zdroj informací o klientovi. Právě z důvodu různorodých pojetí zapojení rodin do 

poskytování péče v zařízení není role příbuzných jednoznačná. 

Rodinní příslušníci často od personálu očekávají, že mají znalosti ohledně 

probíhajících nemocí klienta, medikace a výživy, stejně jako schopnosti využívat různá 

zdravotnická zařízení. Zároveň předpokládají, že pracovníci aplikují během péče správné 

postupy. Profesionálové v zařízení jsou tak vnímáni coby poskytovatelé primárně 

technické péče, naopak sebe příbuzní vnímají jako někoho, kdo má důležitou roli 

v poskytování sociální a emoční péče. Rodinní příslušníci seniora navíc chápou sami sebe 

jako důležité články v poskytování informací o tom, co má klient rád či nerad, o jeho 

koníčcích či biografických detailech. Někteří příbuzní si rovněž přidělují zodpovědnost za 

monitorování či dokonce hodnocení efektivity a kvality poskytované péče, přičemž hlavní 

podíl zodpovědnosti za plnění téměř všech úkolů přidělují personálu.  

Nicméně z provedených výzkumů vyplývá, že rodiny samy sobě přisuzují daleko 

větší zodpovědnost za péči, než je jim přisuzována personálem (Ryan et al., 2000:627). 

Tématem participace rodinných příslušníků na péči se kromě dalšího věnuji v analytické 

části této práce. Pracovníci pobytových zařízení v podstatě vnímají názory rodiny týkající 

se plánování péče jako méně podstatné či dokonce zanedbatelné.  
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Tato skutečnost vychází z přesvědčení pracovníků, že mají zodpovědnost vůči 

klientovi a ne vůči jeho rodině, proto se snaží poskytovanou péči přizpůsobovat zájmům 

klienta. Toto striktní jednání však není pravidlem, objevují se i názory, že rodinní 

příslušníci by měli předkládat své náměty na péči, které by měly být zvažovány, avšak 

finální slovo by měli mít profesionálové. S tímto přístupem souhlasí i samotní příbuzní 

klientů, podle kterých by každodenní rozhodování o péči a její poskytování mělo být 

v dikci personálu (Ryan et al., 2000:631). Nicméně pracovníci by se s nimi měli alespoň 

v závažnějších otázkách radit, jelikož svého příbuzného dobře znají (srov. Ryan et al., 

2000; Naleppa 1997). 

4.2 Zapojování rodinných příslušníků do péče 

Ačkoli se můžeme setkat s názory, že zapojování rodinných příslušníků do péče o 

seniora v pobytovém zařízení bývá ze strany personálu odmítáno, faktem zůstává, že 

angažovanost rodiny je pro klienta velmi důležitá a je přímo spojena se zlepšováním 

kvality jeho života v institucionálním zařízení (Gaugler, 2005). Spolupráce příbuzných 

klienta při poskytování péče je nicméně komplexnější, než by se na první pohled mohlo 

zdát. O’Shea et al. (2014) popisuje jednotlivé dimenze, ze kterých se angažovanost rodiny 

v péči skládá. Jedná se o tyto roviny: 

 Osobní péče – pomoc s aktivitami všedního dne (péče o vzhled klienta – česání, stříhání 

nehtů,…) 

 Technická péče – pomoc s praním, s placením účtů 

 Socioekonomická podpora – povídání si s klientem a povzbuzování 

 Monitorování a obhajování – sledování a hodnocení poskytované péče, zasazování se o 

její případné zlepšení  

 Frekvence návštěv 

 

Součinnost rodiny na poskytované péči je významná a důležitá hned z několika 

důvodů. Klient, stejně jako jeho rodinní příslušníci jsou v takových případech vnímáni jako 

součást ošetřujícího týmu. Je – li rodina zapojena do plánování péče o klienta, může se 

snadněji zorientovat v procesech, které jsou s péčí spojeny, a zároveň je i lépe přijímat. 

Současně mohou pracovníci zařízení pravidelně monitorovat případné emocionální či 

zdravotní problémy rodinných příslušníků, které jsou spojeny s umístěním seniora do 

pobytového zařízení. Personál tak může v nutných případech poskytnout pomoc a zmírnit 

stres, který rodinný příslušník zažívá. Stejně jako klient i rodinní příslušníci totiž potřebují 



27 

 

emocionální podporu ze strany personálu (Australian Government Department of Health 

and Ageing, 2004). 

Zapojení rodiny do rozhodovacího procesu týkajícího se péče má za následek 

zvýšenou důvěru rodinných příslušníků v ošetřující tým, stejně jako pozitivnější nastavení 

vztahů mezi personálem a rodinou klienta. Příbuzní seniora jsou zároveň schopni lépe se 

vyrovnat s úzkostí spojenou s odloučením od jejich blízkého (ibid). Gaugler (2005) 

poukazuje na další význam angažovanosti rodiny v péči o seniora. Podle něj vede zapojení 

rodiny ke snižování úmrtnosti, infekčnosti a hospitalizaci klientů. Tento fakt může být 

spojen s klientovým pozitivním vnímáním spolupráce rodiny na péči. Jinými slovy může 

senior vnímat zájem o svou osobu ze strany rodiny, což jej udržuje ve větší psychické 

pohodě. 

Byly nicméně identifikovány určité faktory, které ovlivňují zapojování rodinných 

příslušníků do péče. Kromě předchozího vztahu mezi seniorem a jeho příbuznými 

(Gaugler, 2005) hraje roli i negativní postoj pracovníků vůči rodině seniora, který je často 

autoritativní povahy. Současně je významným ukazatelem míry zapojení rodinných 

příslušníků klienta do péče i vztah mezi nimi a pracovníky zařízení. Nižší návštěvnost 

seniorů v zařízení je někdy spojována s nedostatečným vztahem mezi výše zmíněnými 

aktéry, zejména co se týče získávání informací od personálu a pocitu naslouchání (O’Shea, 

2014). Nedostačující vztah s personálem může být pro rodinné příslušníky důvodem 

deprese, úzkosti a emočního stresu. Problematické vztahy s rodinami bývají stejně tak 

zdrojem stresu i pro pracovníky (Pillemer et al., 2003). 

O´Shea et al. (2014) poukazuje na to, že vztah mezi pracovníky a rodinou je možné 

posílit, pokud jsou rodinní příslušníci: 

 Spokojeni s prostředím Domova pro seniory 

 Informování o stavu klienta a mohou spolurozhodovat o péči 

 Důvěřují schopnostem pracovníků 

 Mohou otevřeně komunikovat s personálem 

 

Tentýž autor také zdůrazňuje, že role rodiny a zaměstnanců v zajišťování potřeb 

klientů musí být vyjasněna už ve chvíli, kdy se klient přijímá do zařízení. Nicméně dobrá 

komunikace mezi pracovníky a rodinou, stejně jako podpora ze strany personálu je 

nezbytná k tomu, aby rodiny plnily svou úlohu v rámci poskytování péče v pobytovém 

zařízení (ibid).  
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4.3 Komunikace v domově pro seniory 

Jak již bylo v předchozí části naznačeno, komunikace mezi personálem a rodinnými 

příslušníky je zásadní pro rozvoj vztahů mezi těmito aktéry. V úvodu této kapitoly je nutné 

alespoň krátce definovat, co je to komunikace a jak se dělí. 

Komunikace, jak ji definuje Pokorná (2010), je vnímána jako proces předávání 

informací mezi dvěma či více navzájem komunikujícími subjekty. Jinými slovy se jedná o 

sdělování, přenos a výměnu nejrůznějších informačních obsahů a významů. Hartl (2004) 

pak komunikaci definuje jako sdělování a dorozumívání se mezi lidmi. Komunikace se dělí 

na verbální a neverbální. Zatímco verbální komunikace je definována jako dorozumívání 

se pomocí slov, případně jinými znakovými symboly, neverbální komunikací je myšleno 

mimoslovní dorozumívání se, respektive řeč těla (Pokorná, 2010). 

Komunikační dovednosti jsou vnímány jako jedna z nejdůležitějších charakteristik 

v rámci utváření vztahu mezi pracovníky pobytového zařízení pro seniory a  rodinou 

klienta. Výměna informací mezi personálem a příbuznými má pro rodinné příslušníky 

velký význam. Haesler et al. (2004) uvádí, že rodinní příslušníci klienta často očekávají, že 

budou mít příležitost sdílet informace o svém příbuzném seniorovi, o kterých se domnívají, 

že jsou důležité pro nastavení péče. Zároveň očekávají, že jim pracovníci budou 

poskytovat informace o zdravotním stavu klienta i o průběhu péče. Podle Haeslera et al. 

(2004) se příbuzní domnívají, že přirozenou úlohou personálu je dobrovolně poskytovat 

informace týkající se péče o klienta. Iniciátory komunikace by tak měli být spíše 

pracovníci než rodinní příslušníci seniora. Pillemer et al. (2003) poukazuje na objevující se 

nedůvěru příbuzných vůči personálu a tendenci k pravidelnému monitorování práce 

pracovníků. Na druhou stranu se také zmiňuje o názorech zaměstnanců zařízení na 

nerealistická očekávání rodinných příslušníků. Často se tedy stává, že kvůli vzájemné 

neznalosti rolí v procesu poskytování péče a nedostatečné komunikaci o těchto otázkách, 

dochází k negativnímu nastavení vztahů mezi personálem a rodinou (Haeslera et al., 

2004:45). 

Pillemer et al. (2003:97) nicméně uvádí i další bariéry, které ovlivňují průběh 

komunikace. První z nich je časová tíseň pracovníků, která má za následek pouze letmé 

předání těch nejpodstatnějších informací. Dalším důvodem ke zhoršené komunikaci může 

být určitá tendence rodinných příslušníků zdráhat se nabídnout nová řešení či vznést 

kritiku na poskytovanou péči či práci personálu. Příčinou bývají obavy, že by takové 

komentáře mohly negativně ovlivnit péči, která je seniorovi poskytována. Za třetí 
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ovlivňující faktor označil výše zmíněný autor skutečnost, že rodinní příslušníci a personál 

mohou pocházet z jiných etnických skupin či socioekonomických tříd, což může vést ke 

vzájemnému neporozumění si.   

Existují však strategie, které napomáhají zapojování rodin do procesu poskytování 

péče, potažmo zlepšují vzájemné vztahy mezi příbuznými klientů a pracovníků. Jedná se 

zejména o pravidelnou komunikaci a informování rodinných příslušníků o tom, jaká péče 

je poskytována a jaké jsou změny ve zdravotním stavu klienta. Rovněž opakující se setkání 

s klientem i jeho rodinou zlepšují vzájemné vztahy. Zároveň nabízejí rodině klienta 

emocionální podporu a poskytují možnost diskutovat o obavách z klientova zdravotního 

stavu či o možnostech další péče. Důležité je nicméně i povzbuzování pracovního týmu co 

se týče aktivního naslouchání potřebám rodinných příslušníků (Australian Government 

Department of Health and Ageing, 2004). Pracovníci pobytového zařízení pro seniory by 

pak měli otevřeně a pravdivě komunikovat jak s klienty, tak s jejich příbuznými. Ke 

správnému nastavení vzájemných vztahů pak také napomáhá vyjasnění očekávání rolí 

v rámci poskytování péče coby součást přijímacího procesu a procesu plánování péče 

(O’Shea et al., 2014:31). 
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II. Empirická část 

5 Realizace výzkumu 

Tento oddíl diplomové práce je věnován empirickému výzkumu, jenž byl realizován 

v nejmenované organizaci poskytující sociální služby pro seniory. Z důvodu zachování 

anonymity není v této části uveden název organizace, ani území, kde působí. Anonymizace 

organizace byla zvolena z důvodu citlivé povahy dat, které účastníci šetření poskytli. 

Konkrétní neanonymní data by bylo možné použít pouze v rámci organizace, nicméně 

coby součást veřejně dostupné práce slouží jako případová studie. 

5.1 O organizaci 

Zařízení, v němž probíhal výzkum, je organizací poskytující sociální služby pro 

seniory na daném území s více než 15 – ti letou tradicí. Počet pracovních úvazků se 

v rámci zařízení pohybuje okolo 130. V době, kdy probíhal výzkum, bylo v péči celkem 49 

klientů, z toho 44 žen a 5 mužů. 

Své základní registrované služby, mezi které patří Domov pro seniory a Osobní 

asistence, organizace rozšířila o další podpůrné oblasti - půjčovnu kompenzačních 

pomůcek a sociální poradenství. Zařízení dále využívá tzv. sociálního podnikání. 

Provozuje např. několik dobročinných obchodů či restauraci. Příjmy z těchto aktivit 

společně s výtěžky z benefičních a charitativních akcí pomáhají spolufinancovat 

poskytování sociálních služeb v takovém rozsahu a kvalitě, která odpovídá představě 

organizace o důstojně prožitém stáří. 

Tato nezisková organizace, která pečuje o seniory, jež potřebují v důsledku nemoci 

či vysokého věku pomoc druhých, se snaží poskytovat klientům komplexní 

ošetřovatelskou a sociální péči. Dále usiluje o to, aby mohli jeho klienti společně se svými 

blízkými prožívat důstojné stáří, a zároveň respektuje jedinečnost každého uživatele této 

sociální služby. Seniorovi samotnému (případně jeho zástupci) je dána možnost 

rozhodovat o míře a způsobu zajištění potřebné podpory a péče. Zároveň je v organizaci 

brán zřetel na zhoršující se stav stárnoucích seniorů, proto je kromě nutriční péče zaváděn i 

nový způsob péče – Psychobiografický model, který je krátce popsán i v teoretických 

východiscích této práce. Vzhledem k zachování anonymity popisované organizace není 

možné uvádět zdroj těchto informací. 



31 

 

Důvodem, proč byl výzkum realizován pouze v jedné organizaci, je má vlastní 

angažovanost v tomto zařízení a to na pozici asistentky ředitele. Díky této skutečnosti se 

mi dostalo možnosti do hloubky poznat chod organizace a vytvořit si tak síť úzkých vazeb 

se zaměstnanci zařízení. Vzhledem k více než dvouletému působení na zmiňovaném místě 

se mi podařilo navázat kontakty založené na vzájemné důvěře s kolegy. Lze se proto 

domnívat, že v rolích informátorů byli kolegové sdílnější, než by tomu bylo v neznámých 

organizacích. Zároveň mohli také odkazovat ke skutečnostem, které jsou sdílené v rámci 

těch, jež jsou členy dané organizace. To je také důvodem, proč šetření neprobíhalo i 

v dalších organizacích za účelem možného srovnání. Zatímco v „kmenové“ organizaci by 

bylo možné provádět zkoumání skutečně do hloubky, v ostatních zařízeních by šlo spíše po 

povrchu. Zároveň by bylo poměrně náročné uskutečnit dostatek rozhovorů se zaměstnanci 

obou organizací i s rodinnými příslušníky klientů.  

Na druhou stranu zde však bylo i opačné riziko toho, že kolegové mohou mít 

tendenci upravovat sdělované informace. Tuto tendenci mohli mít v rámci kvantity 

informací, čili mohli selektivně filtrovat, co sdělí a co zamlčí. Dalším rizikem byla přílišná 

stylizace do role, o které se pracovníci mohli domnívat, že ji od nich očekávám i já, 

jakožto členka organizace a v době rozhovoru i výzkumnice (Goffman, 1959). Stylizace 

informátorů je přitom do značné míry nevyhnutelná, protože vypravěči v rozhovorech vždy 

konstruují určitou vlastní identitu, kterou během rozhovoru sehrávají před výzkumníkem 

(De Fina, 2009). Právě díky mé dlouhodobé zkušenosti z organizace tak mohu míru této 

stylizace odhadnout a během analýzy obsahu rozhovorů reflektovat.  

Dalším faktorem, který hovoří pro provedení výzkumu pouze v dané organizaci, je 

poměrně prestižní postavení tohoto typu organizace v rámci konkurence dalších 

poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Jedná se o progresivní zařízení, které se snaží 

implementovat nové přístupy a trendy do svého běžného chodu. Je tedy možné, že 

v budoucnu se organizace stane referenčním pracovištěm, tedy místem, kde se provádí tzv. 

dobrá praxe, od kterého jiné organizace přebírají dané praktiky jako standardy. Z toho 

důvodu je, dle mého názoru, důležité zkoumat v českém prostředí ne zcela zmapované 

procesy, mezi které patří právě komunikace a sdílení informací mezi pracovníky a klienty, 

respektive jejich rodinnými příslušníky. Ačkoli se při prvotním pozastavení nad pojmem 

klient může zdát, že se jedná pouze o seniory, kteří jsou příjemci péče, není tomu tak. I 

rodinný příslušník seniora je klientem (Kellett, 1998), proto tato práce reflektuje spolu 

s názory pracovníků i stanoviska této skupiny lidí. 
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Zároveň se lze domnívat, že má – li organizace na daném území ve své odbornosti 

skutečně jedno z výsadních postavení, rodinní příslušníci budou mít náročnější požadavky 

týkající se nabízené péče. I právě proto se tato práce věnuje odhalování těchto očekávání, 

která mohou být v porovnání s méně kvalitními organizacemi vyšší a často také 

explicitněji formulována a tudíž odhalitelná v rámci nastavené metody sběru dat a jejich 

analýzy. 

5.2 Výzkumný problém 

Proměňující se věkové složení euroatlantských společností je v současné době čím 

dál častěji probíraným tématem jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. V následujících 

letech má totiž podle demografických předpovědí dojít k výrazné změně věkové struktury 

populace, která s sebou přinese značný nárůst počtu osob starších 65 let (Národní akční 

plán, 2012; Dvořáčková, 2012). V kontextu popsaného demografického vývoje se hovoří o 

výrazném nárůstu nemocnosti a postupné ztráty soběstačnosti seniorské populace. Z tohoto 

důvodu budou lidé více využívat sociální i zdravotní péči, což povede k rostoucím 

nárokům na fungování obou systémů (Wildmannová, 2014:115). Současně poroste 

odkázanost lidí ve vysokém věku na pomoc jiných osob, ať už poskytovanou v domácím 

prostředí nebo v institucích nabízejících sociální péči (Dvořáčková, 2012). 

Ačkoli by si řada seniorů přála strávit zbytek svého života ve vlastním domácím 

prostředí či v domácnosti svých blízkých (Přidalová, 2006:69), průzkumy ukazují, že 

neformální péče je pro laické pečující velmi zatěžující. Jedlinská et al. (2009) či Přidalová 

(2006) upozorňují na psychickou i fyzickou náročnost péče, která může zapříčinit zvýšený 

sklon k depresím, frustraci, emoční vyčerpání, zhoršení zdravotního stavu pečujícího, ale 

i sociální izolaci a zhoršení rodinných vztahů. Dospěje – li však situace do takového stadia, 

že rodina není schopna dále poskytovat péči v domácím prostředí ani za pomoci terénních 

sociálních služeb, přichází na řadu péče institucionální.  

Při výběru konkrétního zařízení pak hrají roli různé faktory. Zatímco jedni kladou 

důraz na bezbariérovost zařízení s možností soukromí (Huňová, 2013:71), pro další je 

důležitý například přístup personálu a kvalita péče (Darton, 2011). Právě z tohoto důvodu 

je důležité znát očekávání klienta, potažmo jeho rodinných příslušníků od péče v zařízení. 

Dostatečné a včasné vyjasnění očekávání rolí jednotlivých aktérů péče tak napomáhá ke 

správnému nastavení vzájemných vztahů (Haeslera et al., 2004:45; O’Shea et al., 2014:6). 
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Pro komplexní fungování služeb v Domově pro seniory je nezbytné navázání 

partnerského vztahu mezi rodinnými příslušníky a pracovníky (Kelletta, 1998), stejně jako 

fungující komunikace mezi těmito aktéry. (Haeslera et al., 2004) Co si však rodinní 

příslušníci slibují od využívání služby Domov pro seniory a jaké od ní mají očekávání? A 

jak vůbec probíhá komunikace mezi příbuznými a pracovníky v tomto typu zařízení? Právě 

tématům očekávání rodinných příslušníků klientů od služby Domov pro seniory, stejně 

jako způsobům a efektivitě komunikace v konkrétním zařízení, je věnována následující 

empirická část této diplomové práce. 

5.3 Výzkumný cíl a výzkumné otázky 

Hlavním výzkumným cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem, resp. 

jakými komunikačními prostředky mají rodinní příslušníci klientů v konkrétním domově 

pro seniory možnost dozvědět se o tom, jak reálně vypadá poskytovaná péče a zda se 

shoduje s očekáváními, které od péče měli či mají. Konkrétněji je pak práce zaměřena na 

zmapování vzájemné komunikace mezi rodinnými příslušníky klientů a pracovníky 

domova pro seniory. Pro upřesnění je nutné zmínit, co je v tomto kontextu myšleno 

komunikačními prostředky. Jedná se o kanály, kterými se předávají informace mezi 

komunikátorem a komunikujícím, jako například osobní rozhovor, telefonický hovor, 

emailová korespondence či jiné. 

Výše zmíněný primární cíl práce je dále rozpracován do dílčích cílů. Prvním z nich je 

zjistit, jaké důvody vedly rodinné příslušníky k umístění příbuzného seniora do 

pobytového zařízení. Druhým dílčím cílem je pak zjistit, jaká očekávání tito aktéři měli od 

využívání sociální služby tohoto typu. Třetím dílčím cílem je identifikovat aktuální potřeby 

pracovníků domova pro seniory týkající se oblasti komunikace a spolupráce s rodinnými 

příslušníky. 

Celý výzkum se skládal ze dvou větví, které jsou nutně provázané. Jedná se totiž o 

jedno společné téma a jeden terén, nicméně skupiny informátorů jsou odlišné. První 

skupinou informátorů proto byli pracovníci organizace, druhou pak rodinní příslušníci 

klientů domova pro seniory. Důvodem pro toto počínání byla snaha získat informace od 

obou skupin aktérů a obsáhnout tak úhly pohledů obou skupin a tudíž zvýšit potenciální 

využitelnost získaných dat při případném návrhu změn v rámci řízení komunikace v 

organizaci.  
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Pro realizaci těchto dvou částí výzkumu byly sestaveny rozdílné výzkumné otázky i 

scénáře rozhovorů. Společným tématem pro obě skupiny byl způsob a forma komunikace 

mezi oběma aktéry. V případě rodinných příslušníků byla pozornost věnována ještě 

důvodům umístění seniora a očekáváním od služby, zatímco u pracovníků domova pro 

seniory byly otázky směřovány k tématu potřeb pro zlepšení spolupráce v rámci 

poskytování péče.  

Skupina informátorů – rodinní příslušníci klientů 

Výzkumná otázka: 

Do jaké míry se shodují očekávání rodinných příslušníků klientů v Domově pro seniory 

týkající se péče s reálně nabízenou a poskytovanou péčí v Domově pro seniory?  

Dílčí otázky:  

 Jaké okolnosti vedly rodinné příslušníky seniora k jeho umístění do pobytového 

zařízení? 

 Jaká měli rodinní příslušníci očekávání od služby domov pro seniory před samotným 

využíváním této služby? 

 Na základě jakých informací si rodinní příslušníci klientů tvoří představu o reálně 

poskytované péči? 

 Do jaké míry si příbuzní vytváří představu o péči skrze výpovědi pracovníků? 

 Jakým způsobem se vyvíjí či vyvíjelo očekávání od služby domov pro seniory? 

 Jakým způsobem a v jaké míře spolu komunikují pracovníci Domova pro seniory 

a rodinní příslušníci klientů? 

 

Skupina informátorů – zaměstnanci Domova pro seniory 

Výzkumná otázka: 

Jak zaměstnanci organizace vnímají komunikaci mezi nimi a rodinnými příslušníky 

klientů? 

Dílčí otázky: 

 Do jaké míry hodnotí pracovníci stávající způsob komunikace jako efektivní a 

uspokojivý? 
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5.4 Výzkumné metody  

Polostrukturované rozhovory 

Pro získání informací potřebných k naplnění cílů výzkumu byl zvolen kvalitativní 

přístup ve sběru dat, konkrétně forma polostrukturovaných rozhovorů s rodinnými 

příslušníky klientů a zaměstnanci Domova pro seniory. Tato metoda sběru dat spočívá 

v tom, že informátorovi jsou pokládány otevřené otázky, na které by měl sám formulovat 

své odpovědi (Hendl, 2005). Zároveň je pro možnost komparace odpovědí připraven 

výzkumný instrument (scénář rozhovoru) strukturující dotazování a definující okruhy 

témat a částečně i konkrétní otázky. Na základě jeho výpovědí je pak možné předem 

připravené otázky doplňovat o další, které mohou respondentovu odpověď ještě více 

rozvinout. Při této metodě je zároveň možné prohazovat pořadí otázek či se částečně 

odchýlit od tématu za účelem odhalení zprvu možná netušených rozměrů daného tématu 

(Roberts, Priets, 2010). 

5.5 Výběr respondentů 

Nejprve proběhl sběr dat mezi pracovníky organizace. Ti byli osloveni v návaznosti 

na jejich působení v přímé péči, čili za předpokladu, že mezi nimi a příbuznými klientů 

dochází k častější výměně informací a spolupráci. Snahou bylo zapojit do šetření 

pracovníky ze všech úseků přímé péče a získat tak holistický obraz způsobu komunikace 

napříč příslušnými odděleními organizace. Tento záměr se podařil v tom smyslu, že 

rozhovory byly uskutečněny s vedoucí domova pro seniory, se třemi staničními sestrami, 

se dvěma sociálními pracovnicemi, s vedoucí rehabilitace a s jednou pečovatelkou. 

Zároveň bylo cílem zjistit názory na tatáž témata z perspektivy jak vrcholového 

managementu, tak řadových pracovníků, kteří jsou hierarchicky níže postavení. 

Pro výběr respondentů z řad rodinných příslušníků klientů jsem požádala o 

spolupráci vedoucí sociální pracovnici, která je s rodinami v úzkém kontaktu. Zadání z mé 

strany bylo vybrat různorodé potenciální informátory. Jednak bylo mým požadavkem, aby 

se ve výzkumu objevil zástupce z každého oddělení domova pro seniory (celkem jsou tři), 

dále pak aby rodinní příslušníci byli v různých příbuzenských vztazích s klienty. Jinými 

slovy, aby se nejednalo pouze o děti klientů. Rovněž jsem chtěla, aby byly rozhovory 

uskutečněny s příbuznými jak klientů, tak klientek. V neposlední řadě jsem sociální 

pracovnici požádala o kontakty jak na rodiny, o kterých se domnívala, že rozhovor ochotně 

poskytnou, tak na příbuzné, kteří mohou být podle jejího názoru k interview méně svolní. 
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Celkem bylo prostřednictvím emailu osloveno 10 rodinných příslušníků, 

s poskytnutím rozhovoru pak souhlasilo 8 z nich. Tato poměrně vysoká míra ochoty 

rodinných příslušníků vyhovět žádosti o pomoc, resp. spolupráci s pracovníky organizace 

může pramenit z pozitivního vnímání zařízení příbuznými klientů. Moje požadavky na 

respondenty se podařilo z naprosté většiny naplnit a tím získat různorodá data. 

Charakteristika výsledného vzorku respondentů je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 4 - Seznam informátorů – rodinní příslušníci 

Pohlaví 

klienta 

Příbuzenský 

vztah s klientem 
Oddělení č. Fiktivní jméno 

Žena Syn 2 Brousil 

Žena Syn 2 Filip 

Žena Dcera 1 Hladká 

Žena Syn 2 Dvořák 

Žena Dcera 3 Sudová 

Muž Dcera i neteř 3 Vařilová 

Žena Snacha 1 Bohatá 

Žena Dcera 2 Černá 

 

5.6 Role výzkumníka 

Jak bylo již v úvodu tohoto oddílu uvedeno, sběr dat byl prováděn v organizaci, ve 

které jsem pracovně angažovaná více než dva roky, proto pro mne bylo snadné oslovit 

vybrané pracovníky s prosbou o poskytnutí rozhovoru. Zastávání role výzkumníka a 

zároveň jednoho z kolegů však může být v tomto případě dvousečné. Na jednu stranu mě 

pracovníci dobře znají a mají ke mně důvěru, tudíž jsou schopni otevřeněji hovořit o 

požadovaných tématech. Nicméně však mohou nabýt dojmu, že coby asistentce ředitele by 

určité skutečnosti raději neměli sdělovat, aby se případně nedostaly až k vedení. Ačkoli 

byla pracovníkům zaručena anonymita výpovědí, jejich vyprávění mohou být touto obavou 

zkreslená. 

Podobnou situaci bylo možné očekávat i během dotazování rodinných příslušníků 

klientů. Velkým přínosem byl dle mého názoru fakt, že jsem příbuzné seniorů oslovila 

prostřednictvím pracovního emailu. Možná právě proto s rozhovorem souhlasila většina 
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kontaktovaných rodinných příslušníků. Jednak v nich samotná skutečnost, že je oslovuje 

zaměstnanec organizace, mohla vzbudit důvěru a možná i větší ochotu rozhovor 

poskytnout, zároveň si mohli vytvořit představu o tom, kde jsem na ně získala kontakty. 

Domnívám se, že pokud bych příbuzné klientů oslovila prostřednictvím svého soukromého 

emailu a navíc kdybych neuvedla, že v organizaci pracuji, mohli by se cítit rozhořčeni 

kvůli tomu, že jsou jejich kontaktní informace volně poskytovány. 

Na druhou stranu vědomí, že v organizaci pracuji, navíc jako asistentka ředitele, 

mohlo vzbudit v rodinných příslušnících neochotu či obavy popsat jejich skutečné pocity a 

názory. Stejně jako u pracovníků mohli mít příbuzní dojem, že získané informace mohu 

šířit dál a to jak řediteli, tak i dalším kolegům. Tento způsob „žalování“ by v očích 

příbuzných klientů mohl vést například ke snížení kvality poskytované péče či horšímu 

zacházení s klientem či se samotnými rodinnými příslušníky. Lze se tedy domnívat, že 

obsah výpovědí rodinných příslušníků bude laděn spíše popisně (jak se o seniora starali 

v domácím prostředí, jakou péči dostává klient v zařízení,…) nežli jako hodnotící. Jinými 

slovy se rodinní příslušníci ve svých výpovědích mohou snažit vyhýbat hodnocení 

poskytované péče a zejména pak spolupráce a komunikace s personálem, jelikož 

z úvodních informací vědí, že právě tato problematika je ústředním tématem šetření. 

5.7 Sběr dat 

Během sběru dat byly vedeny rozhovory celkem se 16 informátory. Polovina 

rozhovorů byla uskutečněna s pracovníky organizace, dalších 8 pak s rodinnými 

příslušníky klientů. Rozhovory probíhaly v období od února 2015 do dubna 2015 a jejich 

délka se pohybovala v rozmezí od 17 do 74 minut.   

Se všemi pracovníky proběhl předem domluvený rozhovor v prostorách organizace. 

S pěti rodinnými příslušníky klientů byl rozhovor veden opět v organizaci, s dalšími třemi 

pak na místě jejich pracoviště. 

Domlouvání termínů rozhovorů probíhalo s pracovníky osobně na základě vysvětlení 

tématu připravované diplomové práce. Všem dotazovaným zaměstnancům byl předložen 

souhlas s výzkumem v organizaci podepsaný ředitelem. Toto povolení není součástí 

diplomové práce, jelikož by bylo možné na základě údajů na hlavičkovém papíře i podpisu 

ředitele organizace zjistit, o které zařízení se jedná. Současně byli všichni respondenti 

srozuměni s tím, že informace jimi poskytnuté budou anonymní. Na základě jejich 



38 

 

souhlasu byly všechny rozhovory nahrávány na diktafon, což umožnilo doslovné 

zachycení celé výpovědi respondentů, které byly následně využity v analýze dat. 

Rozhovorům s rodinnými příslušníky klientů předcházelo úvodní oslovení emailem, 

ve kterém jsem se krátce představila a uvedla téma diplomové práce, v jehož výzkumu 

měli figurovat jako respondenti. Následné domlouvání konkrétního termínu a místa 

proběhlo buď emailovou korespondencí či telefonicky. I tato skupina informátorů byla 

ubezpečena o anonymitě jejich výpovědí a zároveň požádána o souhlas s nahráváním na 

diktafon. 

Z hlediska analýzy dat i pro ilustraci kontextu výzkumné situace je nutné zmínit, že 

řadu příbuzných klientů bychom pravděpodobně zařadili v rámci sociálně stratifikační 

kategorizace mezi příslušníky vyšší střední třídy. Tato hypotéza o socio-ekonomickém 

statusu informátorů byla vytvořena na základě některých informací, které se ve výpovědích 

objevily i z vjemů, které jsem během rozhovorů získala (zjev respondentů – např. oblečení, 

pracovní prostředí, užívaná vybavení – mobilní telefony, hodinky apod.) a je tedy do 

značné míry subjektivní. Popsaná skutečnost může značně ovlivňovat jejich smýšlení a 

pohled na péči, kdy lze předpokládat, že budou mít vyšší nároky, než by mohlo být běžné.  

Nahrané výpovědi informátorů byly následně přepsány do textové podoby a 

obsažená data pak analyzována prostřednictvím obsahové analýzy. 

5.8 Obsahová analýza 

Obsahová analýza je v sociálních vědách jednou z nejčastěji frekventovaných metod 

analýzy textu, přičemž mezi další metody patří například diskurzivní analýza nebo 

narativní analýza (Hájek 2014). Jedná se o metodu, využívající empirická data, která se 

kromě analýzy textu (například přepisu rozhovoru) může zaměřit i na analýzu kontextu, 

v němž byly poskytovány výpovědi, například okolnosti vedení rozhovoru a sociální role 

informátorů a výzkumníků (Schilling, 2006). Obsahová analýza je velmi flexibilní 

metodou, která může být aplikovaná na různé typy textuálních dat. Kromě jiného ji lze 

přizpůsobit výzkumným záměrům a tím dosáhnout značné míry zobecnění poskytnutých 

informací (Dvořáková, 2010). Zároveň se může tato výzkumná metoda použít i 

v kombinaci s dalšími druhy analýz a konceptuálních rámců (White, Marsh, 2006:23). 

Podstata této metody tkví především v tom, že se neanalyzuje pouze obsah sdělení, 

jak by tomu samotný název mohl napovídat, ale na zřetel jsou brány různé dimenze 



39 

 

obsahu. Primárním sdělením jsou skutečně ústřední témata a hlavní myšlenky textu, 

nicméně je nutné brát v úvahu i kontext celého vyprávění (Mayring, 2000). Během 

analyzování textu výzkumník vytváří určité analytické konstrukty, aby se mohl dostat od 

samotného textu k zodpovězení výzkumných otázek. Tyto analytické konstrukty mohou 

mít několikerý původ. Jednak mohou být odvozeny z již existující teorie či praxe, dále 

mohou být vytvořeny na základě znalostí a zkušeností výzkumníka či mohou být opřeny o 

již vytvořený výzkum (White, Marsh, 2006). 

V rámci kvalitativního pojetí obsahové analýzy je nezbytné vytvořit kategorie, které 

napomohou při interpretování konkrétních zjištění. Pro vytváření kategorií během procesu 

kvalitativní obsahové analýzy existují dva hlavní přístupy (Schilling, 2006). Prvním z nich 

je aplikace induktivních kategorií, kdy jsou z textu nejprve vybrány relevantní informace 

pro dané téma. Pokračuje se formulací jednotlivých kategorií, které jsou následně 

zrevidovány tak, aby se zachovaly pouze ty kategorie, které se skutečně vážou 

k výzkumnému záměru. Na závěr procesu se interpretují výsledky šetření.  

Naopak deduktivní kategorie vznikají tak, že výzkumník na základě teoretického 

povědomí o problematice vytváří hlavní, případně vedlejší kategorie. Zároveň si stanovuje 

pravidla kódování, které mohou doprovázet vzorové příklady (prototypy). Posléze se 

výzkumník snaží konkrétní informace z textu přiřadit k již vytvořeným kategoriím. Oba 

přístupy k vytváření kategorií se pak často kombinují (Schilling, 2006:33). 

5.9 Proces analýzy dat 

V následujících bodech je krok za krokem popsán postup, během kterého docházelo 

k analýze sebraných dat.  

1. Přepis rozhovorů do textové podoby a převedení dat do programu Atlas.ti. 

2. Otevřené kódování rozhovorů, čili vybírání těch částí textu, které obsahovaly k tématu 

relevantní informaci či postoj respondenta. 

3. Vytvoření předběžných kategorií, které vznikly na základě tematické podobnosti 

daných kódů. 

4. Vytvoření hlavních kategorií a provedení specifické analýzy, během které byly 

vybrány jen kategorie relevantní k zodpovězení výzkumných otázek. 

5. Rozpracování hlavních kategorií do dílčích dimenzí, které napomáhaly hlubší analýze 

přepsaných výpovědí. 

6. Interpretace hlavních zjištění. 
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Tabulka č. 5 - Seznam hlavních kategorií a dimenzí 

Kategorie Dimenze I Dimenze II 

P
o
city

 z u
m

ístěn
í 

Náročnost domácí péče Opuštění zaměstnání  

 Neposkytování domácí péče  

 Změna/ztráta soběstačnosti  

Faktory pro výběr Poloha  

 Prestiž/reference  

 Vazby na organizaci  

 Předchozí zkušenost s DpS  

 Přístup personálu  

Očekávání Aktivizační program  

 Hygiena  

 Přístup personálu  

Ideální obraz péče V domácím prostředí  

 Nastolený řád  

Dozvídání se o péči Návštěvy  

 Zdravotní stav klienta  

 Chybí možnost dozvědět se  

Komunikace Adresát  

 Informovanost o péči  

 Nástroje  

 Překážky v komunikaci Nastavení rodin 

 
 Stratifikace personálu 

  Chybí lékař 

  Zpětná vazba 

 Možnosti zlepšení Nastavení hranic 

  Spolupráce týmu 
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6 Zjištění 

V první části výzkumu byla zjišťována očekávání rodinných příslušníků klientů 

Domova pro seniory od této sociální služby a také to, jak se jejich očekávání shodují 

s reálně poskytovanou péčí. Na úvod bylo nutné zjistit, jaké okolnosti vedly k tomu, že 

jejich příbuzný senior začal využívat výše zmíněnou pobytovou službu. 

Pro snazší orientaci v příslušnosti informátorů do skupiny je u každého fiktivního 

jména uvedeno písmeno. Význam písmen je tedy Z - zaměstnanec či R - rodinný 

příslušník klienta. 

6.1 Zkušenosti s péčí v domácím prostředí 

V úvodu svých výpovědí informátoři nejprve popisovali vlastní zkušenosti s domácí 

péčí o starého příbuzného a dávali je do kontextu s postupně se zhoršujícím zdravotním 

stavem, respektive ubývající soběstačností seniora.  

Ve třech případech byla péče o seniory pravidelně zajišťována svépomocí 

v domácím prostředí seniora, čili bez jakékoli intervence dalších služeb. Důvodem byl 

relativně dobrý zdravotní stav seniora, který si dokázal základní péči zajistit sám. Vlivem 

náhlého zhoršení zdravotní stavu však muselo dojít k zajištění péče v institucionálním 

zařízení.  

„Nikdo se o ni nestaral, ona bydlela sama v řadovém domku a pak už jsme zjistili, že 

to nejde, protože trpí tou stařeckou demencí, no, takže nejdřív jsme mysleli, že to 

zvládneme s tou asistenční službou terénní a už to prostě víceméně, když jsme to domluvili, 

tak už jsme zjistili, že to asi nepůjde.“ (p. Brousil - R) 

V dalších čtyřech případech se informátoři, potažmo jejich rodinní příslušníci 

intenzivně starali o seniora v jeho domácím prostředí za pomoci dalších služeb jako osobní 

asistence či pečovatelské služby.  

„…byla u sebe doma a tak, jak postupoval čas a vždycky, když se něco u ní nějak 

zhoršilo ten zdravotní stav, tak to bylo tak, že jsme nějak se to snažili skloubit všechny ty 

možný, jako i se službama, že pak, já si to nepamatuju přesně, měla mrtvici, ze který se 

docela dobře dostala, že mohla být doma a měla tam každý den vlastně pečovatelku, ta 

byla na půl dne a druhý půlden jsme vykrejvali my.“ (pí. Bohatá - R) 
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Poslední informátorka uvedla, že střídavě se sestrou poskytovala nepravidelnou péči. 

Hojně pak využívala pomoci kamarádky a pečovatelské služby. Důvodem 

k nepravidelnosti péče byla velká vzdálenost mezi místem bydliště seniorky a jejích dcer. 

„…v podstatě na dálku, protože maminka žila v Přerově a já jsem za ní dojížděla z 

Prahy a moje sestra z Rožnova. Střídaly jsme se, ale nebyla to, ona maminka byla celkem 

soběstačná, ale vždycky se nám trošku pokazila, že upadla, zlomila si jedno rameno, 

upadla, zlomila si druhý rameno. Takže takový ty, to období, kdy prostě potřebovala tu 

plnou péči, tak jsme měli ještě kamarádku v Přerově, která nám pomáhala, měli jsme 

sociální pracovnice, které jí přinesly oběd a my jsme se se sestrou střídaly.“ (pí. Černá - R) 

  

Ve všech případech byla nicméně artikulována velká náročnost domácí péče. Až na 

dva případy se příbuzní seniora snažili najít způsob, jak poskytovat péči v domácím 

prostředí co nejdéle. Snaha starat se o příbuzného seniora v přirozeném prostředí dokud to 

lze pramení z přesvědčení rodinných příslušníků, že je péče o nesoběstačného člena rodiny 

normální. Z výpovědí některých informátorů bylo zřejmé, že vnímají tuto neformální péči 

do jisté míry jako určitou danost, ne -li přirozenou povinnost. Třikrát se pak objevil názor, 

že informátoři uvažovali o zanechání svého povolání kvůli domácí péči, nicméně vzhledem 

k jejich pokročilejšímu věku či osobnostním dispozicím tuto možnost zavrhli. Naopak 

jeden z informátorů zaujímá k domácí péči odmítavý postoj. 

„…no, představoval jsem si to hůř, musím říct, no, protože samozřejmě maminka je, 

že jo, jenom jedna a člověk má takový pocit pořád jako, že jestli by nemohl udělat pro ni 

něco víc, přestože ví, že nemůže, samozřejmě se snaží, ale kdybych dělal něco víc, tak zase 

někde něco jinýho chybí … vždycky máte ten pocit, že si říkáte, ježiš marja, tak ona je tady, 

že jo, nemůže být někde v rodině?...“ (p. Filip - R) 

„Já prostě nejsem zastáncem toho, že když taková situace nastane, tak že se nějaký 

rodinný příslušníci o toho seniora starají doma, protože v mém okolí i v příbuzenstvu, tak 

několik takových případů bylo a to je, prakticky to končí nějakou katastrofou, buď 

onemocněním toho, kdo o toho seniora pečuje nebo rozpadem rodiny, manželství nebo 

dětí.“ (p. Brousil - R) 

Druhou výjimkou ve snaze o domácí péči je názor samotné seniorky, která si podle 

výpovědi respondenta výslovně přála strávit zbytek života nezávisle na péči svého syna. 
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„Maminka sama se rozhodovala dlouhodobě dopředu, že by stáří teda chtěla strávit 

nějak nezávisle na mně, protože si uvědomovala, že ta péče na starý kolena je 24 hodinová, 

to bych prostě absolutně nezvládal…ona si to sama oběhla, že by chtěla bejt tady, měla 

tady i nějak danou žádost dopředu jako v pořadníku, tak jako bych jí to nerozmlouval.“ (p. 

Dvořák - R) 

Lze tedy shrnout, že ať už respondenti poskytovali seniorovi/seniorce péči 

v domácím prostředí či nikoli, všichni vnímají tuto praxi jako velice náročnou a dále 

neslučitelnou s jejich životními styly. Z toho důvodu se rozhodli, byť někdy v návalu 

negativních emocí, o vyhledání vhodného institucionálního zařízení, kde by jejich starý 

příbuzný mohl strávit poslední roky svého života. 

6.2 Výběr zařízení a očekávání od služby 

Mezi nejdůležitější faktory pro výběr konkrétní organizace patří podle výpovědí 

informátorů poloha organizace, prestiž a reference, vazby na organizaci, přístup personálu 

a případná možnost srovnání s předchozí zkušeností. 

Nejvíce zmiňovaným aspektem bylo umístění organizace. Informátoři kvitovali jak 

polohu organizace v rámci daného města a dobrou dopravní dostupnost, tak i její okolí. 

Přítomnost zahrady a sjízdného terénu respondenti vítali zejména kvůli možnosti 

pohybovat se se seniorem venku. 

„…to okolí, že jo, ta zahrada, restaurace venku, že jo, zahrádka, tady je i docela 

pěkný terén, když tady přejdete tu silnici, tak pak támhle, že jo, podél toho potoka může se 

jít vlastně až skoro nevím kam, my jsme nikdy moc daleko nedošly, ale, navíc já ještě, pro 

mě to je úžasný je to na trase práce domov…“ (pí. Sudová - R) 

Důležité jsou také pro informátory vazby, které na organizaci mají. Buď znají 

někoho z (bývalého) personálu nebo z klientů či mají vztah k historii organizace. Tento 

způsob propojení jim do jisté míry může sloužit jako záruka určité kvality daného zařízení, 

jelikož jim organizace není zcela neznámá. Zároveň mohou rodinní příslušníci seniora 

alespoň trochu tušit, jak péče v organizaci probíhá či jaký je v ní přístup personálu. 

„…jsme to tu znali úplně od začátku, protože já jsem vyrostla kousíček tady odsaď a 

i moje rodiče, když se to tady budovalo, když to začínalo, tak k tomu prostě měli určitým 

způsobem nějakej vztah.“ (pí. Bohatá - R) 
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„…že jsem slyšela o tom to nejlepší a vlastně maminka toho mýho šéfa, … že 

zakládala ty charitativní obchody, tak mě to napadlo, jinak já jsem nevěděla ani prd, dala 

bych si do googlu, že jo, domov seniorů a jela bych podle toho.“ (pí. Černá - R) 

 

Dalším vodítkem pro výběr zařízení byla i určitá prestiž organizace a reference, které 

se k ní vážou. S tím jde ruku v ruce i přístup a chování personálu, který je podle 

informátorů velmi důležitý.  

 

„Všichni jsou hrozně slušný a asi to jde odshora taky, protože ten je bezvadnej, 

(pozn. autorky – ředitel organizace) že jo, taky já si pamatuju na tý lodi, jsme seděli a on 

přišel „dobrý den“, jestli nás může vyrušit a představil se a řekl, že nám děkuje za nějakej 

sponzorskej dar, jo, tak ono to začíná, že jo, odshora, když nebudete mít ředitele nebo šéfa, 

primáře a vrchní sestru, když nebudete mít slušný a nebudou to pouštět dolu, že jo, tak ty 

lidi, který to v sobě nemají, tak to obtížně v nich prosazujete vždycky.“ (p. Filip - R) 

 

Za zmínku nicméně stojí i názor jedné informátorky, která vyjádřila obavu z možná 

až přehnané snahy organizace prezentovat se navenek. 

„…jakoby pořád se tady něco děje, aby to bylo, až si říkám, jestli zase až tady třeba 

to vedení není na ty podřízený, bych řekla, až zase moc přísný, aby to tady vlastně bylo tip 

ťop. Zaprvé, je to hodně mediálně známý, že jo, teď takže, aby se mohlo napsat, že pořád se 

tady něco děje, já nevím, jo, až mně to přijde, že to už je jako přes přes čáru, jo, že to je až 

tak dělaný, nechci říkat ne kvůli těm klientům, asi i kvůli těm klientům, teda takhle, ne 

jenom kvůli těm klientům, ale i tak jako, aby se to tady dalo dobře prezentovat, aby zase 

přitejkaly peníze a tak.“ (pí. Sudová - R) 

Jedna z informátorek také reflektovala, že způsob rozhodování o výběru vhodného 

zařízení je do určité míry ovlivňován také omezenými kapacitami pobytových zařízení pro 

seniory. 

„…tak samozřejmě je člověk trochu jako tlačenej tím, že těch míst je strašně málo a 

že ty kapacity jsou prostě plný…“ (pí. Bohatá - R) 

Respondenti byli náhlým zhoršením zdravotního stavu často velmi zaskočeni a 

museli situaci okamžitě řešit, tudíž si podle jejich tvrzení ani nestihli nějaká očekávání 

utvořit. Ačkoli ve výpovědích nebyla očekávání jasně a konkrétně artikulována, 
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z rozhovorů vyplývá, že rodinní příslušníci si od poskytované péče v pobytovém zařízení 

nejvíce slibují zapojení jejich blízkého seniora do aktivizačních programů a do 

společenského dění, které by mu v domácím prostředí mohli v takové míře jen stěží 

nabídnout.  

„…kolik má tady vlastně jako programů a těch aktivit během dne, který i kdybysme 

kdokoli byl u ní doma, tak bude prostě zavřená ve čtyřech stěnách, sice ve svém prostředí, 

ale vůbec nevíme, jestli by to jako vnímala, jestli to je jako její prostředí a neměla by tyhle 

ty aktivity, protože člověk, kterej by se o ní staral, tak by byl zaměstnanej tou péčí a tím 

vším a už by to nebylo vlastně na tom společenském kontaktu, protože teďka, když za ní 

přijdeme, tak opravdu se jí můžeme věnovat a je to ta návštěva, ale jakmile, když se o ní 

člověk stará, tak to prostě není tak…“ (pí. Bohatá - R) 

Další očekávání od péče informátoři popsali jen velmi vágně. V rozhovorech 

zaznívaly letmé zmínky o důležitosti hygieny či adekvátnosti péče, nicméně konkrétněji 

tyto aspekty nerozváděli. Více se však rozhovořili na téma obraz ideální péče, který by si 

pro svého příbuzného přáli. Ve třech případech se objevil názor, že ideálně poskytovaná 

péče o příbuzného by se odehrávala v domácím prostředí seniora za neustálé přítomnosti 

pečovatelky či zdravotní sestry, což ovšem informátoři reflektovali jako nemožné z důvodu 

vysoké finanční náročnosti. Jeden respondent nevnímá jako ideál péči přímo v domácím 

prostředí, nicméně pro svou matku vybíral takové zařízení, ve kterém je alespoň atmosféra, 

která domov připomíná.  

Celý proces rozhodování o umístění seniora do institucionálního zařízení i jeho 

samotný pobyt v organizaci je provázen mnoha silnými emocemi. Respondenti popisovali 

různé emoční stavy, které zažívali či zažívají, jež jsou spojené s touto životní událostí. 

Někteří zažívali určité zklamání či frustraci z nemožnosti starat se o příbuzného 

v domácím prostředí, jiní tuto skutečnost přijali jako určitou danost. 

„Jako snadný to, že ji máme tady, není nebo aspoň pro mě, že vždycky přijde taková 

ta vlna, jestli to nemáme nějakým způsobem řešit jinak, jestli opravdu člověk jako nemá ten 

svůj život věnovat tomu starýmu člověku a jestli nemá opustit ty svoje, ty představy o svym 

životě a vlastně mít to takhle.“ (pí. Bohatá - R) 

„…jako jít z práce a starat se o ní 24 hodin, ale kde zase, tak jedině u ní, co moje 

rodina, že jo, bylo to prostě strašně těžký, i psychicky, až jsem skončila na psychiatrii, 
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protože jsem najednou si uvědomila, že to prostě nedokážu se o ní, že to nedokážu, jít z 

práce a starat se o ní, ale nebylo mi to jedno, takže jsem strašně se sebou bojovala, tak 

jsem skončila prostě u doktorů, u psychiatrů, no a tam mi to nějak vysvětlili, že to tak nějak 

není ani moje povinnost, když by se našlo něco, co by bylo pěkný.“ (pí. Sudová - R) 

„…ale jako to je vždycky subjektivní záležitost, no tak každý má něco jinýho, někdo 

prostě třeba chce být ještě víc informovaný nebo víc to prožívá, já to zas tak úplně ne, když 

vidím, že to je všechno v pořádku a že máma je spokojená a nic jako nevidím, že je špatně, 

tak to neřeším.“ (p. Brousil - R) 

Ačkoli mají rodinní příslušníci možnost kdykoli svého příbuzného seniora v zařízení 

navštívit, nejsou nepřetržitě přítomni poskytované péči, tudíž musejí využívat další zdroje 

informací k tomu, aby se dozvěděli, jak péče v organizaci probíhá. Za zmínku stojí, že 

žádný z respondentů neuvedl možnost získávání informací prostřednictvím komunikace 

s personálem či s příbuzným seniorem. Ačkoli se ve svých výpovědích vyjadřovali o 

pracovnících organizace primárně kladně, je zřejmé, že si probíhající péči vždy raději 

zkontrolují sami. Důvodem tohoto jednání může být vnitřní potřeba rodinných příslušníků 

kontrolovat či monitorovat poskytovanou péči, stejně tak i zvyklost spolehnout se na svůj 

vlastní úsudek a samostatnost. 

Jako nejčastější způsob, kterým se rodinní příslušníci dozvídají o reálně poskytované 

péči, zmiňovali informátoři možnost navštívit seniora v neočekávanou dobu. Blízcí klienta 

tak mohou vidět, jak péče probíhá za běžného provozu, čili když návštěva není očekávána.  

„…jako my nikdy nejdeme na jako na ohlášenou návštěvu, takže ani tady 

zaměstnanci nikdy nevědí, kdy se kdo z nás tady objeví, nebo i maminka tu má přátele nebo 

naše děti a jako ta rodina je docela velká, takže a chodíme sem v různejch časech ani není 

odhadnutelný, který dny v týdnu kdo přijde, takže vždycky nejenom maminka, ale i ostatní 

na tom oddělení jsou úplně v klidu, což je pro nás něčím jako důležitým, všichni jsou jako 

čistý, spokojený a ta nálada tam je, jako když někam přijdu do rodiny a tam je prostě 

dobrá nálada jako i mezi tím personálem a to si myslím, že je pro nás nějak jako 

směrodatný.“ (pí. Bohatá - R) 

 

Dále o poskytované péči vypovídá podle dvou respondentů i zdravotní a psychický 

stav, ve kterém se jejich příbuzný nachází. Jelikož respondenti z řad rodinných příslušníků 

znají svého starého člena rodiny nejlépe, jsou schopni velmi rychle určit, zda se jejich 
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příbuzný nachází v psychické i fyzické pohodě či nikoli. Podle toho je pak možno 

usuzovat, v jaké kvalitě je péče v zařízení poskytována a zda naplňuje klientovy potřeby. 

 

„Víte, to stačí, když tu mamku doma rozbalím, tam nemá jedinou opruzeninku a 

prostě to je prostě až tak jako, to je taková vizitka, si myslím, a já si dost často si pozvu 

třeba i pečovatelky, protože abysme ji pořádně umyly, tak ji musíme pořád obracet, že jo, 

mamka je silná, tak i ty holky prostě říkají, ta je prostě pořád promazaná, krásnou pleť má, 

jo, takže to je, myslím, známka tý péče úžasná a … že prostě nesmrdí ta mamka.“ (pí. 

Sudová - R) 

 

Jeden informátor nicméně uvedl, že nemá žádnou možnost zjistit, jak péče v zařízení 

skutečně probíhá. Jak totiž bylo již dříve popsáno, z výpovědí rodinných příslušníků 

vyplývá, že se o probíhající péči informují u pracovníků jen v omezené míře. Spíše než na 

komunikaci s personálem spoléhají příbuzní klientů na svůj vlastní úsudek, který si 

vytvářejí z dostupných vjemů.   

6.3 Komunikace mezi rodinnými příslušníky a personálem  

Druhá větev výzkumu se zabývá komunikací mezi příbuznými klientů Domova pro 

seniory a pracovníky organizace. V úvodu této části je patrné překrývání témat očekávání 

od poskytované péče a jeho porovnávání se skutečně probíhající praxí. Jak bylo výše 

zmíněno, rodinní příslušníci klientů nejsou nepřetržitě přítomni péči, čili si její obraz tvoří 

zprostředkovaně. To se děje jednak na základě vlastních zkušeností, respektive vjemů, 

které mají možnost zažít, jak bylo zmíněno v předchozím oddíle práce, ale také skrze 

informace, které jsou rodinným příslušníkům předávány personálem. 

 

Příbuzní klientů ve svých výpovědích reflektovali zejména komunikaci ze strany 

personálu v situacích, kdy dochází k výraznější změně zdravotního stavu či nastane – li 

nějaký problém. Na základě informací od rodinných příslušníků lze tedy usuzovat, že 

komunikaci s pracovníky tito aktéři nevnímají jako každodenní, běžnou praxi, ale jako 

činnost objevující se v mimořádnějších situacích. Absence pravidelné komunikace může 

být do jisté míry zapříčiněna časovou tísní zaměstnanců. 
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Informátoři dále uváděli, že jsou ve vážnějších situacích oslovováni především 

osobně či telefonicky, jde – li o méně naléhavou informaci, využívají pracovníci podle 

výpovědí rodinných příslušníků emailové korespondence. 

 

„No, tak jednak máme emailový adresy, takže třeba když jsou zakázaný návštěvy 

nebo když mám podepsat nějakou smlouvu nebo něco, no, tak mě vyzvou teda emailem, že 

potřebujou se mnou mluvit, nebo uměj mně i zatelefonovat, i pan řiditel, když se mnou 

potřeboval mluvit, tak si se mnou dokázal domluvit jako schůzku, takže to je všechno bez 

problémů nebo tady je staniční sestrou paní Matějková, že jo, tak když prostě maminka 

není v pořádku nebo když třeba upadla, tak to mi okamžitě volají, že ji vezou na vyšetření 

do nemocnice na CT…“ (p. Dvořák - R) 

 

Ve výpovědích pracovníků je však daleko více zdůrazňována komunikace i 

v situacích, kdy u klienta nenastávají žádné změny. Jinými slovy zaměstnanci poukazovali 

na význam a využívání průběžné komunikace o běžných, nezávažných otázkách (účast 

klienta na společenské akci, report z výletu,…). Tento způsob komunikace zmiňovaly 

hlavně tři staniční sestry a vedoucí domova pro seniory, podle kterých působí průběžná 

komunikace s rodinnými příslušníky jako prevence vzniku nedorozumění čí konfliktů. 

Zároveň respondentky uváděly, že díky pravidelnému informování o péči se u rodinných 

příslušníků zvyšuje důvěra v pracovníky. 

 

Rozpor mezi sděleními týkajícími se pravidelné a průběžné komunikace je v tomto 

případě více než zřejmý. Jedním z vysvětlení může být reálné praktikování soustavného 

předávání informací bez ohledu na obsah sdělení, které nicméně není rodinnými 

příslušníky reflektováno. Jinými slovy mohou příbuzní vnímat pravidelnou nevázanou 

komunikaci jako zcela přirozenou a běžnou, tudíž nepovažovali za podstatné tuto praxi ve 

svých výpovědích popisovat. Nabízí se však i druhé odůvodnění tohoto rozporu, a sice že 

jsou si pracovníci vědomi důležitosti a potřebnosti průběžné komunikace, nicméně 

z důvodu časové tísně tak nečiní vždy. Proto mohli ve svých výpovědích reflektovat ty 

situace, ve kterých se pravidelná komunikace uplatňuje, a poukázat tak na snahu zavádět 

tuto praxi plošně v celé organizaci.  

„…a právě nekomunikovat jenom když je nějakej problém, ale psát třeba i ty emaily, 

„dneska to bylo dobrý“ nebo „dneska maminka byla tam a tam, stalo se to a to“, dávat 
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tam víc těch pozitivních zpráv, což se vlastně teďka snažíme, nebo „byla na výletě“, poslat 

fotku, aby ty rodiny viděly, že se děje něco pozitivního, protože oni pak když s nima 

nekomunikujete a vždycky jim zavoláte jenom, když je nějakej průšvih, tak to je pak jako 

jasný, že aha, tak zase a oni pak když vidí telefon, „ty vado, no, zas mi volají, zas něco 

blbě“, jo … když je pak průběžně informujete i o těch věcech, co bylo dobře, co bylo 

špatně, tak pak vidíte, že ta komunikace vede tím správným směrem a oni jsou zaprvý na 

jednu stranu jako vděčný, jsou rádi a vidíte, že vám věří, a když pak se něco děje a je něco 

špatně, tak na to mnohem líp reagujou, že nejsou vyděšení, protože ví, že s nima 

komunikujete, ví, že se na ně obracíte…“ (pí. Říhová - Z) 

 

Další informátorky z řad pracovníků totiž uváděly, že komunikace s rodinnými 

příslušníky probíhá většinou až ve chvíli, kdy nastane problém či se zhorší zdravotní stav 

klienta. Ačkoli tento stav popisují jako nevyhovující a reflektují potřebu změny, z převážně 

časových důvodů a náročnosti zastávání všech pracovních agend pravidelnou komunikaci 

s příbuznými seniorů nepraktikují.  

„Ale momentálně ta komunikace s rodinami je nastavena tak, že jsem s nimi v 

kontaktu ve chvíli, kdy jim já potřebuji něco sdělit nebo se něco děje. To je taková Pavlova 

(pozn. autora – ředitel organizace) vize, navázat tu komunikaci a být v kontaktu průběžně, 

aniž by se něco dělo a bylo potřeba něco řešit…v množství práce a celkovém shonu 

komunikujeme jen ve chvíli, kdy je něco potřeba, kdy se něco děje a není to takové, pojďte 

si sednout, jak se Vám daří, jak nám a jak babičce, ta ničím nezatížená komunikace.“ (pí. 

Suchánková - Z) 

 

Za zmínku však stojí, že ne všichni rodinní příslušníci o pravidelnou nevázanou 

komunikaci stojí. Zejména dva respondenti (oba dva jsou synové klientek) vyjádřili 

odmítavý postoj ke snaze personálu informovat i o nezávažných otázkách péče. Důvodem 

je jejich časová vytíženost i podle jejich názoru zbytečnost takového jednání. 

 

„Ne, to mně nevolají, já taky nevím jako proč, navíc jako já jsem takovej, že, jak bych 

to řekl, mám za 5 minut 12 už ve svém věku, takže zaprvé mám tu přítelkyni, která není z 

Prahy, jo, takže prostě žiju na několik stran jako, jo, že potřebuju bejt někdy u ní, někdy 

prostě mám chalupu, jo, někdy jezdíme prostě i ještě do světa, jo, tak aby mi jako volali 
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někam do světa, že šli s maminkou ven, to je hloupost, že jo, to není ani tak zajímavý.“ (p. 

Dvořák - R) 

 

Z výpovědí rodinných příslušníků dále vyplynulo, že ne vždy přesně vědí, na koho 

mají směřovat svůj dotaz či připomínku. Jednak popisovali počáteční velké množství 

nových informací, kvůli kterým docházelo ke ztrátě orientace, co se týče adresátů případné 

komunikace. Často pak také reflektovali vysokou míru fluktuace pracovníků a tudíž 

nutnost neustálého zvykání si na nové zaměstnance.  

 

„…třeba na začátku, když tam byla taková, že se mi třeba ty lidi, ten personál vlastně 

pletl, já jsem vůbec jako nevěděla, že jo, kam, věděla jsem, že to jsou ty lidi z toho oddělení 

a teď jsem vlastně nevěděla, koho jak oslovit, jo, říkala jsem si, kdyby třeba měli nějaký 

jako označení jakože, ale takže by to pro mě bylo třeba snadnější a samozřejmě těch 

informací a toho všeho a toho zvykání je pro obě dvě strany docela dost, jo, takže pak se 

třeba takhle nějak jako ztratíme…“ (pí. Bohatá - R) 

 

„…jediný, co jako mi přišlo škoda, no ale to je daný samozřejmě tím, že těch 

pečovatelů není mnoho a že ještě se různě, tam je taky fluktuace a tak oni pak zaskakujou 

na jiným oddělení a někdo z jinýho oddělení zase na tom, kde byl táta a teď jako mi řekl: 

„já ho neznám, já jsem tady jenom na záskok“, jo, tak to bylo, to bych řekla, že jako bylo 

jediný takový negativum, protože ideální je, když tam je stálej personál, kterej jako ty 

stařečky zná a už ví přesně, jak reagujou…“ (pí. Vařilová - R) 

 

Tuto situaci řešili respondenti nejčastěji oslovením buď toho, koho zrovna potkali 

nebo výhradní komunikací s jednou osobou, kterou znali od samého začátku (nejčastěji 

staniční sestra či sociální pracovnice), což dokládají i výpovědi pracovníků.  

 

„Ale je tu pár rodin, které to od začátku berou tak, že když všechno od začátku 

domlouvali se mnou, tak pak když se třeba stalo, že jedna zdravotní sestřička zapomněla 

dát klientce léky a rodina to zjistila, tak to vždy řešili přeze mě. Berou mě jako jakéhosi 

styčného důstojníka, který s nimi od začátku jedná, a pak to probírají se mnou a jsou pak 

rádi, když zase já ty informace někde ověřím a zprostředkuji jim tu odpověď. (pí. 

Suchánková - Z) 
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Výše popsané řešení situace však pracovnice nevnímají jako zcela vyhovující, jelikož 

je pro ně do jisté míry zatěžující. Často totiž neznají odpovědi na pokládané otázky, které 

nespadají do jejich kompetence, proto jim trvá delší dobu, než je zjistí. 

 

 „Někdy mám pocit, že to všechno teče jakoby vždycky přes tu staniční, jo, to je rodina 

řekne: „já bych chtěla takovouhle a takovouhle rehabilitaci“, jo, takže já jdu a předám to 

rehabilitační, zase za týden přijde: „tak mě by zajímalo, jak rehabilitoval“, jo, a někdy se 

fakt za tou rehabilitační nedostanou, že by jako měli tyhle informace nebo „já jsem chtěla, 

aby maminka docházela na tyhle ty aktivity, chodí?“ a teď já, jo, přemýšlím a prostě mi to 

hned jako nenaskakuje, nemám přehled, že by a vždycky se doptávám nebo „zavolejte“, 

jo.“ (pí. Třeštíková - Z) 

6.4 Dobře fungující praxe 

 V rozhovorech pracovnice mimo jiného reflektovaly i oblasti, ve kterých 

komunikace funguje na velmi dobré úrovni. Kromě již výše zmíněné snahy pravidelně a 

včas informovat o veškerých změnách týkajících se zdravotního stavu klienta informátorky 

popisovaly významnost tzv. hodnotících schůzek. Jedná se o setkání, které probíhá 

přibližně jeden až dva měsíce po nástupu nového klienta. Účelem této schůzky, kde je 

přítomen jak klient a jeho rodina, tak členové ošetřujícího týmu, je vzájemné předání 

zpětné vazby o dosud poskytované péči. Čtyři informátorky hodnotily tuto praxi jako 

velmi vítanou a užitečnou. Zároveň se o hodnotících schůzkách vyjádřily jako o nejlépe 

fungující složce komunikace v organizaci. Uvítaly by nicméně její opakování 

v pravidelných intervalech, čímž by pracovníci měli možnost získávat pravidelnou zpětnou 

vazbu na poskytovanou službu. O potřebě pravidelných setkání s personálem za účelem 

komplexního předávání informací se nicméně rodinní příslušníci ve svých výpovědích 

nezmiňovali. Lze tedy usuzovat, že příbuzným klientů frekvence a způsob získávání 

informací vyhovují tak, jak jsou v současné době nastaveny, přičemž důvodem může být 

velká časová zaneprázdněnost rodinných příslušníků klientů. 

„Myslím si, že fungujou dobře hodnotící schůzky, na kterých vlastně se taky 

účastním, což je vlastně zhruba po měsíci, kdy ten klient přijde do domova, je novej, tak se 

vlastně během toho měsíce prvního vyzkouší jakoby všechny možný věci, aktivity všechny 

prostě, ergoterapeutický aktivity, vůbec systém i co se týče stravy a tak. Takže po tom 

měsíci je ta hodnotící schůzka, tam se sejde vlastně ten klient, ta jeho rodina a sociální 

pracovnice, staniční, klíčový pracovník což je pečovatel vlastně a každý k tomu řekne to 
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svoje, jak to vnímá, co je špatně, co je dobře a to si myslím, že funguje dobře.“ (pí. 

Nováková - Z) 

6.5 Překážky v komunikaci 

V komunikaci mezi rodinnými příslušníky a personálem identifikovali informátoři 

problematické skutečnosti, které byly v rámci analýzy seskupeny do 4 hlavních kategorií. 

První z nich je nastavení rodin, co se týče přístupu k poskytované péči a vzájemné 

spolupráci. Ačkoli respondenti z řad pracovníků poukazovali na skutečnost, že většina 

rodinných příslušníků je vstřícná a nakloněná partnerskému jednání, objevují se však podle 

nich i takové rodiny, které jsou apriori nastavené negativně a vyhledávají problémy. 

Spolupráce s takovými rodinnými příslušníky je pak náročná a vysilující a často se jen 

velmi obtížně hledá řešení, které by bylo uspokojující pro všechny zainteresované strany.  

„Vždycky jednou za čas se objeví problémová rodina, která opravdu má tu nálepku 

problémová, protože ať děláte, co děláte, tak vždycky je nespokojená a najít pak ten klíč k 

tomu, aby spokojená byla, je hrozně těžký, protože je to pak, že zkoušíte tisíc věcí a stejně 

nic nefunguje, to jsme tady zažili, já si pamatuju tři takový rodiny, který tady byly a je to 

vždycky náročný pro všechny.“ (pí. Říhová - Z) 

 

Negativní nastavení rodin vůči poskytované službě pramení podle pracovníků 

zejména z prožívané frustrace kvůli nemožnosti dále se o rodinného příslušníka starat 

v domácím prostředí. Podle výpovědí zaměstnanců také mnohdy do hry vstupují neshody 

mezi rodinnými příslušníky klienta, které se promítají do spolupráce s pracovníky zařízení. 

Jinými slovy si příbuzní seniora vyřizují své rodinné problémy prostřednictvím 

nejednotných požadavků na péči. 

 

„Samozřejmě už potom vstupujou do hry nějaký osobní záležitosti té konkrétní osoby, 

která vlastně dřív se o klientku starala rodina doma a už potom nebyli se o ní schopní 

postarat, tak vlastně ji dali sem, ale samozřejmě tam bude asi figurovat nějaká frustrace z 

toho, že se o ni nemůžou nadále starat doma a my to vlastně nejsme schopní udělat tak 

dobře, jako oni by to dobře udělali doma, takže i když se opravdu vkládá do té péče úplně 

všechno, tak ta rodina prostě nebude nikdy spokojená…“(pí. Dubová - Z) 

 

V takových případech pracovníci musí neustále obhajovat postup, který byl v dané 

situaci a stavu klienta zvolen. Podle respondentů z řad zaměstnanců také stále dokola 
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vysvětlují a popisují, co je v daném případě pro klienta nejvhodnější. Pracovníci se rovněž 

snaží získat od rodinného příslušníka souhlas s provedením patřičných úkonů. V případě 

neustálého odmítání příbuznými klientů dochází k opakovanému vysvětlování potřebných 

postupů, což zaměstnanci označují za velmi náročné až vyčerpávající. Poukazují dokonce i 

na to, že některé situace řešení zkrátka nemají. 

 

„…byla jedna klientka, u které se nastavila nějaká změněná psychiatrická medikace, 

aby to pomohlo a rodina si to nepřála. Ta paní už zemřela. Bylo to stále o dojednávání s 

rodinou. Vrchní, staniční sestřička s dcerou měly schůzky, stále to dojednávaly, Pavel 

(pozn. autora – ředitel organizace) do toho byl nějak zapojený, vysvětlovalo se, proč je to 

dobré, že ta maminka trpí, pokud to nebere a je jí spíše hůř. To bylo hodně vypjaté. Jeden 

den se něco domluvilo a druhý den už to bylo zase jinak…“ (pí. Suchánková - Z) 

 

V mnohých případech by komunikačně náročnější situace, především týkající se 

zdravotního stavu klienta, mohla pomoci vyřešit přítomnost stálého lékaře. Na tuto 

skutečnost poukazují jak pracovníci, tak rodinní příslušníci. Existuje totiž řada otázek, o 

kterých smí s příbuznými klienta komunikovat pouze lékař. Nepřítomnost této profese 

v zařízení pak znesnadňuje předávání bližších informací o zdravotním stavu seniora. 

Současně by podle pracovníků přítomnost stálého lékaře coby odborné autority rovněž 

usnadnila proces komunikace.  

 

„Asi třeba mně dělá problém, když s těma rodinama mám vykomunikovat buď nějaký 

vyšetření nebo závažnost zdravotního stavu toho jejich příbuznýho, kde já se necítím dobře, 

protože spoustu věcí si myslím, že by měl dělat lékař. Takže já to tak jako jenom nastíním, 

ale tím, jak oni se doptávají, tak mě dostávají do situace, že vlastně vidím, že oni tu 

potřebu vědět víc jako mají, ale já jim to nemůžu plně takhle jakoby sdělit ze své pozice, 

tak to je velmi nepříjemný…“(pí. Třeštíková - Z) 

 

Z výpovědí informátorů jasně vyplynul fakt, že rodinní příslušníci určitým způsobem 

stratifikují personál a tím rozlišují, s kým a jakým způsobem jsou ochotni o čem 

komunikovat. Toto chování identifikovali jak pracovníci, tak jej ve svých výpovědích 

naznačili i rodinní příslušníci. Příbuzní klientů totiž pozitivněji reagují na pracovníka 

s vyšším postavením, který má akademický titul než na řadového zaměstnance bez titulu. 
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Tato stratifikace se pak projevuje nejen v jejich chování vůči personálu, ale i ve smýšlení o 

něm. 

 

„…tady jde o to, že ona ví, že s těma vlastně pracovníkama, pečovatelema může 

jakoby takhle tam na ně začít křičet, což by si třeba s vedením jakoby nedovolila, takže ona 

to dělá tak, že když se potřebuje vykřičet, tak jde na oddělení, hledá pečovatele a když 

potřebuje opravdu něco řešit vážně, tak napíše třeba email vedení a tak dále…“ (pí. 

Dubová - Z) 

 

„…já nemám důvod tady něco neříct jako negativního, ale fakt nevím, kromě tady 

jednoho incidentu a to je blb, kterej tam jako hlídá a kterej nemá na ten servis jako nějakej 

velkej vliv, tak nemám nějakej důvod si na něco stěžovat…“ (p. Brousil - R) 

 

V tomto kontextu je nutné zmínit i faktor mocenského postavení, který se ve 

výpovědích informátorů, zejména z řad pracovníků, často vyskytoval. V organizaci 

nepanuje jednotné smýšlení o nastavení vztahů mezi zaměstnanci a rodinnými příslušníky 

klientů. V rozhovorech se objevily tři roviny vztahu mezi výše zmíněnými aktéry. Jednak 

byl zmíněn vztah rovnoměrně vyvážený čili partnerský, kdy se obě strany ocitají na stejné 

mocenské úrovni.  

 

„Ze své pozice to beru tak, že jsme na bázi partnerství. Snažím se s lidmi jednat na 

stejné úrovni, informovat je o věcech co dělám, co se děje…“ (pí. Suchánková - Z) 

 

Další úrovní vztahů je určitá nadřazenost personálu vůči rodinným příslušníkům, 

nicméně se nejedná o povýšenost, ale o vědomí vlastní kompetentnosti a odbornosti 

v rámci úseku poskytované péče. Jinými slovy lze říci, že pokud je pracovník přesvědčen o 

správnosti svého postupu, který sleduje nejlepší zájmy klienta, tento postup aplikuje i přes 

výhrady rodinných příslušníků. Popsaný postoj nicméně zastávají pouze dvě pracovnice. 

„Já myslím, že kdybych nechtěla vyhovět, tak jim prostě nevyhovím, já myslím, že tu 

moc jako mam, ale tam je prostě jenom nějaká jako otázka nějakýho jako normálního 

dorozumění se…spíš asi se cítím, že mám navrch já, když jsem si jistá jakoby v tom, o čem 

je řeč…“ (pí. Nováková - Z) 
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Třetím a nejčastěji zmiňovaným chápáním vztahu mezi rodinnými příslušníky a 

pracovníky je nadřazenost příbuzných klientů nad zaměstnanci. Ve výpovědích 

informátorů z řad profesionálů se často objevoval názor, že rodina má velkou, až téměř 

neomezenou moc rozhodovat o tom, jak bude péče o klienta probíhat. Toto postavení se 

podle výpovědí zakládá na skutečnosti, že rodinní příslušníci jsou plátci péče, tudíž do ní 

mohou podle své vůle zasahovat. Pokud by již výše zmíněná hypotéza o vyšším sociálně – 

ekonomickém statusu rodinných příslušníků klientů byla pravdivá, lze jejich svrchovaný 

způsob chování do jisté míry předpokládat. Příslušníci vyšší střední třídy častěji zastávají 

vedoucí funkce, tudíž jsou ze své pozice zvyklí otevřeně vyjadřovat své požadavky. Navíc 

je – li úhrada za službu vyšší, než je běžné, mohou rodinní příslušníci nabývat dojmu, že si 

službu kupují, tudíž by měla být poskytována podle jejich představ. Tato představa 

rodinných příslušníků klientů je součástí širšího společenského trendu v oblasti 

poskytování zdravotní a sociální péče, kdy se v rámci diskurzu ustanovuje terminologie 

„klient – poskytovatel péče“, legitimizující představu, že klienti (respektive jeho rodinní 

příslušníci) jsou spotřebitelé, kteří si na daném trhu vybírají a následně si mohou nárokovat 

danou péči „podle jejich představ“ spíše než na základě expertních představ zaměstnanců.   

„A myslím si, že i personál trošku vnímá to, že rodina je tady ten základ a rodina je 

něco, co my posloucháme bezhlavě a co vždycky vyhraje a že oni ne, že jo. Oni jsou ty, 

kteří prostě musí jako pokorně přijímat a chovat se slušně a asertivně a tak.“ (pí. 

Zelenková - Z) 

 

Problémem nicméně zůstává, že ne všichni pracovníci jsou schopni a ochotni 

s rodinnými příslušníky komunikovat. Jedná se zejména o pracovníky v přímé péči – 

pečovatele, kteří jsou v problematice komunikace s rodinnými příslušníky méně zdatní, 

tudíž se v některých případech snaží kontaktu s rodinou klienta vyhýbat. 

Důvodem k nižší ochotě pečovatelů komunikovat s rodinnými příslušníky mohou být jak 

nedostatečné komunikační dovednosti a schopnosti, tak vnímání své hierarchické 

podřazenosti vůči rodinám. Jinými slovy lze říci, že mají pečovatelé obavy oponovat 

příbuzným klientů, jelikož se jejich smýšlení řídí vzorcem „rodina je ten, kdo velí a má 

vždy pravdu“.  

 

„…aby byli schopný to ustát, protože pak máš typ lidí, který prostě nechtějí s těma 

rodinama nic řešit. Protože je to tak strašně obtěžuje, ne obtěžuje, ale tak se v tom necítí a 
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prostě nemají ty komunikační vyzrálosti, většinou jsou to mladší lidi, že jo. Takže oni 

nemají tu životní zkušenost s tím a neumí s nima tak mluvit a nejsou tak pohotoví, jo, neumí 

to od sebe tak jakoby odpinknout a hrozně se s tím pak užírají, no.“ (pí. Zelenková - Z) 

6.6 Možnosti zlepšení komunikace 

Ačkoli respondenti z řad rodinných příslušníků klientů vnímají přístup personálu 

jako vyhovující i co se komunikace týče, pracovníci již tak optimističtí nejsou. Velmi 

dobře si uvědomují, jaká reálně panuje asymetrie mezi postavením rodiny klienta 

vůči organizaci (na poskytované péči se finančně významně podílí příspěvky rodinných 

příslušníků klientů).   Zároveň reflektují i to, že v některých případech rodinní příslušníci 

podle nich až příliš zasahují do poskytované péče. Pracovníci sice uznávají právo 

příbuzných klienta na vyslovení vlastního názoru týkajícího se péče, který respektují, 

nicméně není ojedinělé, že rodinní příslušníci chtějí rozhodovat i o otázkách, ve kterých 

nemají téměř žádné odborné znalosti. V takových situacích pak opět nastává již výše 

zmíněný proces neustálého vysvětlování a přesvědčování, který je podle výpovědí 

informátorů velmi namáhavý. Také samotní rodinní příslušníci v rozhovorech 

upozorňovali na velkou vstřícnost personálu vůči jejich požadavkům. 

Je tak zřejmé, že se zde objevují dva diskurzy. Prvním je pocit nadřazenosti klienta, 

potažmo jeho rodinných příslušníků coby zákazníka a plátce – „Já za službu platím, 

poskytujte ji tak, jak chci já.“. Druhý diskurz se týká pocitu nadřazenosti pracovníka coby 

problematiky znalého profesionála – „Já jsem na danou oblast expert a vím, jak se to dělá 

správně.“. 

„…oni si pak na internetu přečtou, jaký to má vedlejší účinky, jaký to má 

kontraindikace, připíšou k tomu věk seniora, jeho další onemocnění, pak se začnou radit 

ještě s ostatníma lékařema, kteří vlastně nevědí o tom klientovi vůbec nic, a jsou to jenom 

takový odborný rady, ale vytržený z kontextu a oni nám pak přichází s tím: „podívejte se, 

já jsem si všechno zjistila, já chci všechno zrušit na mojí zodpovědnost“ a vy pak musíte 

řešit, že vy máte klienta a vy ho potřebujete mít v klidu, ale rodina vám do toho zasahuje, 

že to nechce…“ (pí. Říhová - Z) 

 

„…protože si myslím, že se tady toho dělá opravdu až dost, až třeba někdy mi právě 

přijde, že ty rodinný příslušníci už neví jako, co by si vymysleli, jo, což mě třeba zarazilo, 

protože mamka tady měla na sebe na noc takový jsme jí ušili nebo ušili, prostě noční košili, 
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vzadu jsme ji rozstřihli s tím, jak je těžká, aby se s ní nemuselo moc manipulovat, vlastně 

andělíčka a teď to tam nějak paní Slabá (pečovatelka - pozn. autorky) třídila a říká: „tohle 

to odneste“ a já říkám: „vy to nepoužíváte?“ a ona říká: „my máme zákaz to používat, 

protože to tady bylo napadnutý“, je tady nějaká paní, má syna právníka, přijel, měla to na 

sobě a řekl, že to je nedůstojný, tak se šmahem zakázalo to prostě používat, takže to mě 

teda jako přijde hrozný, jak od něj, tak od toho, že tady zase až na každou kravinu jako se 

těm rodinnejm příslušníkům kývne.“(pí. Sudová - R) 

 

Možnost značného zasahování do péče přiznávali ve svých výpovědích i samotní 

respondenti z řad rodinných příslušníků. Ti nicméně tento stav vítají. Při dotazu na 

možnost vznesení požadavku týkajícího se péče a následné vyhovění personálu všichni 

svorně vypověděli, že se jim pracovníci snaží vycházet maximálně vstříc. Možnost 

zapojování rodinných příslušníků do plánování a poskytování péče tak pracovníci i 

příbuzní klienta vnímají jako přirozené právo, zřejmě i z důvodu, že je rodina z velké části 

plátcem péče. Zároveň vychází snaha vyhovět přáním a požadavkům rodinních příslušníků 

i z úsilí o zachování vysoké prestiže organizace. Současně příbuzní klientů reflektovali 

náročnost profese pečovatele a dodávali, že jsou s poskytovanou péčí i s přístupem 

personálu spokojeni a nemají dojem, že by bylo potřeba něco měnit. 

„Já jsem spíš taková, že když vidím, že to opravdu funguje, tak fakt nevím, co by mě 

muselo napadnout, abych jako ještě s něčím jako otravovala navíc.“ (pí. Sudová - R) 

Naproti tomu se ve výpovědích pracovníků objevily dvě stěžejní kategorie, ve 

kterých by podle informátorů měla nastat změna. První z nich, kterou artikulovalo šest 

pracovnic, je potřeba nastavení určitých hranic. Jinými slovy by respondentky z řad 

zaměstnanců uvítaly jasně nastavená pravidla, která by vymezovala, do čeho rodinní 

příslušníci mohou zasahovat a do čeho již nikoli. Chybí – li totiž jasné definování 

poskytovaných služeb a míry účasti rodiny na péči, pracovníci, zejména pak pečovatelé, se 

ve své pozici necítí jistě. Problémem je podle informátorů i nevyjasnění pravidel, za jakých 

okolností je možné přistoupit ke zrušení pobytu klienta v zařízení. 

„Já si myslím, že by měly být stanovený víc jako ty hranice té péče a víc by mělo být 

stanoveno, do čeho už ta rodina nemůže zasahovat, a že bysme si to měli víc hlídat, protože 

jakmile ten rodinnej příslušník má být partnerem v té péči, ale zase jsou věci, které on by 

rozhodovat neměl a myslím si, že to máme špatně postavený, že jsme jako hodně otevřený, 
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hodně přátelský, hodně jako nastavený na tu rodinu a na toho klienta a že to nám pak 

někdy v těchto extrémních případech škodí. Protože, jak ty lidi vědí, že si můžou dovolit, 

tak oni pak jdou dál a pořád ty hranice posouvají a najednou ty hranice jsou posunutý tak, 

že než si toho stihnete všimnout, tak ty hranice jsou úplně někde jinde, kde by neměly být, a 

myslím si, že tyhle ty věci by měly být vyjasněný úplně od začátku.“ (pí. Říhová - Z) 

„Většina kolegů už přechází do takový nějaký apatie, protože se tyhle situaci nějakým 

způsobem opakujou, a pokud se to jako nezmění, když to takhle řeknu, z vrchu a těm 

rodinám nebudou omezený nějaký ty pravomoce nebo nestanoví se nějaký pravidla „tohle 

děláme my, my tady pečujeme o toho klienta, to je prostě naše práce, my jí děláme dobře a 

pokud ji chcete zpochybnit, tak dejte klienta jinam“, prostě kdyby tady existovalo nějaký 

takový pravidlo, tak to třeba může fungovat.“ (pí. Dubová - Z) 

Druhou vítanou změnou by podle dotazovaných pracovnic bylo lepší nastavení 

spolupráce v rámci pracovního týmu, zejména pak zefektivnění vyměňování informací 

mezi pracovníky o poskytované péči. V rozhovorech se objevily dva názory na vzájemnou 

spolupráci a podporu od kolegů. Jeden pohled na danou problematiku udává, že se míra 

kolegiální podpory zlepšuje. Jinými slovy má pracovník možnost obrátit se na kolegu s 

prosbou o pomoc v situacích, kdy si je nejistý, a společnými silami tak problém snáze 

zvládnout. 

„…to je takové nepříjemné, jak rodině vysvětlit, že jedna paní tlačí na tu druhou a 

přebírá za ni úplně zodpovědnost v různých věcech. Nicméně když to je potřeba, například 

teď se také řeší jedna klientka na oddělení B, která je tady nejmladší a má problém obecně 

s naší klientelou, s tím, že někdo ve vedlejší společenské místnosti kouká na televizi a 

podobně, tak to není o tom, že je v tom člověk sám, ale že má podporu buď Heleny 

Zelenkové (pozn. autorky – vedoucí Domova pro seniory) … nebo obecně je tady Helena, 

staniční sestřičky a já, takže si člověk může o tu podporu požádat a jít například na 

schůzce ve dvou. Takže byť je to nepříjemné, zvládnout se to dá, díky této podpoře.“ (pí. 

Suchánková - Z) 

Nicméně se objevily i opačné názory na spolupráci v rámci týmu. Nedostatečnou 

míru kolegiální podpory reflektovaly dvě pracovnice, přičemž obě zastávají v organizaci 

vedoucí pozici.  
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„A pak bych asi potřebovala, nevím, no, možná ... asi já bych potřebovala, aby o tom 

finálním rozhodnutí o ukončení pobytu jsem třeba nerozhodovala jenom já, i když tak jako 

to řešíme, Pavel (pozn. autora – ředitel organizace) ví, že jo, co a jak se dělá, ale možná by 

bylo fajn udělat třeba nějakou komisi, kde by byl třeba doktor, já, Pavel a vlastně bysme se 

podpořili v tom a domluvili, že to ukončení pobytu uděláme. Takhle je to hrozně moc na 

mně a já to přednáším více méně jako hotovou věc, že to tak uděláme.“ (pí. Zelenková - Z) 

Ve výpovědích čtyř pracovnic se objevil názor týkající se nejasného vymezení toho, 

kdo z pracovníků má komunikovat s rodinnými příslušníky a v jakých otázkách. Kvůli této 

skutečnosti dochází i ke zmatečným situacím, kdy jsou rodiny, byť nevědomky, 

informováni o stejné věci vícekrát. To může být do jisté míry způsobeno i tím, že se 

zásadní informace o péči nesdílejí mezi pracovníky takovým způsobem, jak by si 

zaměstnanci představovali. Nastavením pravidel komunikace by tak bylo možné 

předcházet stresujícím či nepříjemným situacím. 

„…je to hroznej stres, že jo, a nehledě na to, že potom vlastně se stane, že buď jste ve 

stresu z toho, že musíte volat furt nebo potom, že zapomenete vlastně zavolat. Pak vlastně 

není určeno, jako mám volat já jako staniční nebo má volat sestra jako sestra, takže my to 

máme nastavený tak, že se snažíme jako si to říct, ale vždycky tam většinou tam ten impulz 

musí být ode mě. Ani ty sestry to nemají, mají to naučený v případě hospitalizace, jakmile 

klient odjíždí do hospitalizace, tak automaticky ta sestra ví, že telefonuje rodině, s tím jako 

problém není, ale jakmile je jako jakákoli jiná situace, tak ty sestry nemají zažito, že by se 

mělo rodinám volat. Takže jsme se to snažili ošetřit tady tím pravidlem, buď teda já, když 

si vzpomenu, ale zase, to je takový to, to bych musela myslet úplně na všechno, což úplně 

nejde…“ (pí. Matějková - Z) 

„…ale jako se mnou vlastně třeba nikdo nekomunikoval, takže já mám vlastně na 

starosti všechny ty vozíky a tohle to a tohle se mnou vlastně nikdo vůbec neřešil, takže já 

prostě přijdu, teď najednou koukám, že jo a proč má jako tady ten jinej vozejk, no protože 

tady byla dcera a udělala tu hrozný haló…že asi jednodušší je přijít na oddělení, vynadat 

prostě pečovatelům a prostě a říct: „no, tak to tady někomu vzkažte“, ale samozřejmě oni 

mi to nevzkážou.“ (pí. Nováková - Z) 
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7 Diskuze 

Účelem této kapitoly je shrnout výsledky výzkumného šetření, pro jehož realizaci 

byly položeny výzkumné otázky i popsán teoretický rámec dané problematiky. Zároveň se 

tato část věnuje i kritickému zhodnocení průběhu výzkumu.  

V úvodní části rozhovorů, jež byly uskutečněny s rodinnými příslušníky klientů 

konkrétního Domova pro seniory, byl věnován prostor pro popis zkušeností s péčí o 

starého rodinného příslušníka v domácím prostředí. Zároveň byla příbuzným klientů 

položena otázka týkající se okolností, které je vedly k umístění seniora do Domova pro 

seniory. Zatímco část informátorů ve svých výpovědích popisovala, že se o svého starého 

příbuzného starala bez pomoci dalších subjektů (např. pečovatelské služby či osobní 

asistence), další během péče využívali pomoc terénních sociálních služeb. S profesionální 

podporou, která doplňuje péči poskytovanou neformálními pečovateli, souhlasí i Šelner 

(2004), jenž zdůrazňuje potřebu vzájemného kombinování a doplňování jednotlivých 

forem péče o seniora za účelem co nejlepšího zajištění jeho potřeb. Informátoři pak dále 

reflektovali vysokou náročnost péče v domácím prostředí a to zejména z důvodu stále se 

zhoršujícího zdravotního stavu seniora, což vedlo k čím dál větší ztrátě jeho soběstačnosti. 

O psychické i fyzické náročnosti péče zajišťované neformálními pečovateli pojednávají i 

výsledky výzkumů, jež popisují Samec (2014), Jedlinská et al. (2009) či Přidalová (2006). 

Přesto se však dotazovaní rodinní příslušníci snažili poskytovat péči v přirozeném 

prostředí seniora co nejdéle a oddálit tak jeho umístění do institucionálního zařízení. 

Výraznou výjimku v tomto snažení představoval jeden informátor, který striktně zastává 

názor, že péče o nesoběstačného seniora v domácím prostředí je nemyslitelnou praxí. Další 

informátor pak ve své výpovědi uvedl, že iniciativa k pobytu v Domově pro seniory vzešla 

přímo od jeho matky, která chtěla prožít zbytek svého života nezávisle na synově pomoci. 

Na pozitivní postoj seniorů k pobytu v institucionálním zařízení poukazuje i Wildmannová 

(2014), která uvádí, že staří lidé vnímají využití služby Domova pro seniory jako možnost 

kvalitního prožití zbytku svého života. 

Při výběru konkrétního zařízení hrálo důležitou úlohu několik faktorů. Informátoři 

uváděli zejména význam polohy dané organizace, dostupné reference, předchozí vazby na 

zařízení, ale i chování a přístup personálu. Podobné výstupy v této oblasti publikoval i 

McKenna et al. (2013). Samotné přestěhování seniora do vybraného zařízení pak bylo, 

podle výpovědí rodinných příslušníků, provázeno velmi silnými emocemi, kde dominoval 

zejména pocit viny z nemožnosti dále se starat o starého příbuzného v domácím prostředí. 



61 

 

O negativních emocích, jako je zmiňovaný pocit viny, smutek či pocit bezmoci, které ostře 

kontrastovaly s pocity úlevy, pojednávají i studie, jež publikovali Scullion et al. (2000), 

Kellett (1998), Ryan et al. (2000) či Naleppa (1996). 

V další části rozhovoru byla tematizována očekávání rodinných příslušníků od 

služby Domov pro seniory. Je zajímavé, že příbuzní seniorů nedokázali uceleně popsat, 

jaká měli od péče v zařízení očekávání. Ve výpovědích zaznívaly letmé zmínky o 

důležitosti aktivizačních programů, hygieně či adekvátní péči. Bez větších potíží nicméně 

artikulovali obraz ideální péče, kterou by si ve vztahu k jejich starému příbuznému 

představovali. Popisovaným ideálem by podle rodinných příslušníků byla péče 

poskytovaná v domácím prostředí neustále přítomnou pečovatelkou či zdravotní sestrou. 

Očekávání ve vztahu k pobytu seniora v institucionálním zařízení popisují ve výsledcích 

svých výzkumů i Huňová (2013) či Darton (2011). Podle nich rodinní příslušníci 

předpokládali, že Domov pro seniory bude útulný a bezpečný se vstřícným personálem, 

jenž bude klientovi poskytovat řádnou péči zaměřenou zejména na udržování seniorovy 

hygieny. Z důvodu absence konkrétních očekávání od péče ve vybraném Domově pro 

seniory není možné říci, do jaké míry se představy rodinných příslušníků shodují s reálně 

poskytovanou péčí. 

V oblasti zjišťování průběhu poskytované péče v zařízení informátoři z řad 

příbuzných uváděli, že nejčastější možností, jak se dozvědět o skutečně realizované péči je 

vytváření si vlastního názoru prostřednictvím uskutečňování nečekaných návštěv zařízení. 

Dalším způsobem, kterým si tvoří obraz o průběhu péče, je pozorování zdravotního a 

psychického stavu jejich příbuzného. Informátoři se ve svých výpovědích vůbec nezmínili 

o možnosti získávání informací o průběhu péče od pracovníků organizace. Z rozhovorů 

s příbuznými totiž vyplynulo, že se komunikace mezi personálem a rodinou klientů 

odehrává jen v omezené míře a to zejména v problémových situacích. Do značné míry tak 

komunikace mezi těmito aktéry není rodinou vnímána jako každodenní, běžná praxe.  

Opačný názor však zastávají pracovníci zařízení, kteří ve svých výpovědích 

zdůrazňovali význam průběžné komunikace s rodinnými příslušníky a označovali tuto 

činnost za velmi důležitou. Pravidelná komunikace nejen o závažných otázkách je podle 

informátorů klíčem k předcházení možných nedorozumění a konfliktů. Význam 

soustavného informování o poskytované péči zdůrazňuje i příručka o podpoře komunikace 

s rodinnými příslušníky vydaná Oddělením pro zdraví a stárnutí při Australské vládě 
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(Australian Government Department of Health and Ageing, 2004). Současně zaměstnanci 

organizace vnímají jako velice pozitivní pořádání tzv. hodnotící schůzky, tedy setkání 

uskutečněné během počátečních měsíců klientova pobytu v zařízení za účelem získání 

zpětné vazby k dosud poskytované péči. Informátoři z řad personálu pak vyjádřili zájem na 

pořádání podobných setkání v pravidelně se opakujících intervalech. Rodinní příslušníci 

nicméně ve svých výpovědích neartikulovali podobnou touhu po pravidelných setkáních za 

účelem předávání si informací. Naopak se objevovaly spíše názory opačného charakteru, a 

sice že si příbuzní klientů přejí být informováni pouze o závažných otázkách, v ostatních 

případech jim komunikace s personálem přijde do jisté míry zbytečná a čas beroucí.  

Zároveň příbuzní klientů uváděli, že jsou se současným systémem nastavení 

komunikace spokojeni a mají – li dotaz či připomínku, jsou schopni se na personál sami 

obrátit. Rodinní příslušníci nicméně reflektovali, že se v některých případech hůře orientují 

v tom, na kterého pracovníka se mají v konkrétních případech obracet. Tato skutečnost je 

zajímavá o to více, že i samotní pracovníci ve svých výpovědích vyslovili názor, týkající se 

nejasného vymezení toho, kdo z personálu má komunikovat s rodinnými příslušníky a 

v jakých otázkách. Pracovníci zároveň reflektovali potřebu zefektivnění interní 

komunikace, aby se zamezovalo dalším nedorozuměním a zmatkům.  

Ačkoli pracovníci ve svých výpovědích uváděli, že rodinní příslušníci klientů jsou 

veskrze vstřícní a naklonění spolupráci, čas od času se však objevují i rodiny, které jsou 

apriori nastavené negativně a vyhledávají problémy. S takovými lidmi lze pak jen obtížně 

nastavit vztah na partnerskou úroveň, což pracovníci vnímají jako velmi náročné a 

stresující. Nedílnou součástí spokojenosti s vykonáváním práce pečovatele, potažmo 

zdravotní sestry v Domově pro seniory, a ochotou setrvat v této profesi jsou totiž mj. dobré 

vztahy s klienty i jejich rodinnými příslušníky (National Ageing Research Institute, 

2012:3). 

Z rozhovorů se zaměstnanci organizace dále vyplynulo, že v zařízení není jednotné 

smýšlení o nastavení vztahů mezi pracovníky a rodinnými příslušníky klientů. Ve 

výpovědích byly popisovány tři roviny vztahu mezi výše zmíněnými aktéry. První 

zmiňovanou dimenzí vzájemných vztahů je partnerská spolupráce, kdy jsou pozice obou 

aktérů v rovnovážné poloze. Na důležitost partnerského vztahu v rámci spolupráce rodiny 

personálu během poskytování péče v Domově pro seniory upozorňuje i Haesler et al. 

(2004:53). Další rovinou mocenského uspořádání vztahů je nadřazenost personálu vůči 

rodinným příslušníkům v rámci odbornosti na danou oblast péče. Posledním a nejčastěji 

zmiňovaným chápáním vztahu mezi rodinnými příslušníky a pracovníky je nadřazenost 
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příbuzných klientů nad zaměstnance, kdy rodinní příslušníci nabývají dojmu, že platí – li 

za poskytovanou službu, má být péče poskytovaná podle jejich představ. V této souvislosti 

pracovníci reflektovali přílišné zasahování rodiny do péče, jež je v zařízení poskytována. 

Ačkoli personál uznává právo příbuzných klienta na vyslovení vlastního názoru, tendenci 

rodinných příslušníků rozhodovat i o otázkách, ve kterých nemají téměř žádné odborné 

znalosti, označují tito informátoři za nevítanou.  

S mocensky nerovnoměrným uspořádáním vztahů v organizaci se pojí i další zjištění, 

a sice tendence rodinných příslušníků stratifikovat personál. Jinými slovy lze na základě 

výpovědí pracovníků říci, že příbuzní klientů rozlišují s kým z personálu (a jestli vůbec) 

jsou ochotni komunikovat. Někteří příbuzní totiž značně přihlížejí k tomu, jakou pozici 

v rámci hierarchie daný pracovník v organizaci zastává, stejně tak i ke skutečnosti, zda má 

daný zaměstnanec akademický titul či nikoli. Logicky jsou tak rodiny klientů nejméně 

zakloněni komunikaci s pečovateli. Na rozdílnost v rámci příslušnosti do 

socioekonomických tříd coby jednu z bariér komunikace poukazuje i Pillemer et al. (2003). 

Na druhou stranu však byly pracovníky identifikovány nedostatečné komunikační 

schopnosti a dovednosti zejména u pečovatelů, které mohou kromě jiného znesnadňovat 

průběh předávání informací mezi zaměstnanci a rodinnými příslušníky klientů. Dalším 

problémem, který popisovaly obě skupiny informátorů, je absence stálého lékaře 

v organizaci. Jednak chybí tento odborník coby autorita, jíž názor je vnímaný jako 

pravdivý a platný, ale také má absence této profese v zařízení vliv na komplexní předávání 

informací zejména co se týče zdravotního stavu klientů. Kromě Kristové (2004), která 

uvádí, že informace o zdravotním stavu klienta, stejně jako výsledky vyšetření či prognózu 

může sdělovat pouze lékař, nikoli zdravotní sestra, se o významu přítomnosti lékaře 

v zařízení zmiňuje i Gjerberg et al. (2011:49). Tato autorka zdůrazňuje, že zapojování 

lékaře do diskusí týkající se zdravotního stavu klienta výrazně snižuje výskyt možných 

nedorozumění mezi rodinnými příslušníky a pracovníky organizace. 

Zaměstnanci Domova pro seniory ve svých výpovědích identifikovali konkrétní 

potřebu změny, která by jejich postavení vůči rodinným příslušníkům pomohla upravit. 

Zmiňují hlavně absenci určitých pravidel či hranic, které by jasně vymezily, do čeho 

rodinní příslušníci mohou zasahovat a do čeho již nikoli. Na význam jasného vymezení rolí 

všech aktérů, kteří se podílejí na péči, upozorňuje i O’Shea (O’Shea et al., 2014:27). Podle 
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této autorky by k vyjasnění jednotlivých rolí mělo dojít již během přijímacího procesu 

klienta do zařízení.  

Výzkum, který byl proveden v rámci této diplomové práce, není co do velikosti 

vzorku rozsáhlý a nemůže tak mít ambice reprezentovat celorepublikovou praxi. Jeho 

výsledky mají nicméně za cíl odrážet obraz reálné praxe v konkrétním Domově pro 

seniory, tudíž má tato práce charakter případové studie. Jak již ovšem bylo dříve uvedeno, 

výzkum probíhal v organizaci, která je v rámci srovnání s ostatními poskytovateli tohoto 

typu sociální služby laickou i odbornou veřejností vnímána jako velmi prestižní a 

profesionální. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že jsou výsledky šetření pro danou 

oblast sociální péče unikátní s ohledem na to, že daná organizace může představovat 

modelový příklad pro další zařízení poskytující sociální služby. Na druhou stranu se ovšem 

informátoři z řad pracovníků mohli snažit dostát onomu prestižnímu postavení a v rámci 

vyprávění o svých zkušenostech se mohli až příliš stylizovat do role, o které se domnívali, 

že od nich budu v danou chvíli očekávat.  

Výsledky nicméně přinášejí nové poznatky týkající se (ne)existujících očekávání 

rodinných příslušníků klientů, stejně tak reflektují jak silné, tak slabé stránky v oblasti 

komunikace a spolupráce mezi pracovníky organizace a příbuznými seniorů. Na základě 

popsaných zjištění je tedy možné v dané organizaci upravit stávající systém komunikace i 

vzájemné vztahy mezi oběma skupinami aktérů a pomoci tak k větší spokojenosti všech 

zainteresovaných osob. 
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8 Vlastní doporučení 

Na základě hlubší znalosti dané problematiky a nových informací získaných 

z výsledků výzkumného šetření bylo sestaveno desatero doporučení, které by při aplikaci 

do praxe mohlo pomoci zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi rodinnými příslušníky 

klientů a pracovníky Domova pro seniory. Současně by se díky těmto doporučením mohlo 

podařit nastavit vzájemný vztah mezi těmito aktéry na vyváženější úroveň a docílit tak 

partnerské spolupráce. 

Konkrétní navržená doporučení jsou tato: 

1. Efektivnější a přesnější nastavení systému interní komunikace. 

2. Nastavení pravidel, kdo z personálu informuje rodinné příslušníky o jakých otázkách. 

3. Odstranění akademických titulů ze jmenovek a kontaktních informací v emailu. 

4. Proškolení pracovníků (zejména pečovatelů) v komunikačních dovednostech. 

5. Výraznější označení personálu za účelem snazší orientace příbuzných v zastávaných 

pracovních pozicích. 

6. Vymezení rolí a pravidel týkajících se možnosti rozhodování a zasahování do péče. 

7. Vyjasnění si s rodinami o čem a v jaké míře chtějí být informováni. 

8. Definování pravidel, v jakém případě není možné službu dále poskytovat. 

9. Zapojení stálého lékaře do pracovního týmu. 

10. Spolupráce (alespoň externě) s vybranými psychology, kteří budou orientovaní 

v problematice umístění seniora do ústavní péče. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikace mezi pracovníky a 

rodinnými příslušníky klientů v Domově pro seniory. Současně je v ní pozornost věnována 

důvodům pro umístění seniora do pobytového zařízení, stejně jako očekáváním rodinných 

příslušníků seniorů ve vztahu k péči v institucionálním zařízení. Cílem této diplomové 

práce tak bylo zjistit, jakým způsobem mají rodinní příslušníci klientů v konkrétním 

Domově pro seniory možnost dozvědět se o tom, jak reálně probíhá péče v daném zařízení 

a zda se shoduje s očekáváními, která od péče v organizaci příbuzní měli či mají. Zároveň 

bylo snahou zmapovat, jak zaměstnanci hodnotí stávající systém komunikace s rodinnými 

příslušníky a identifikovat potřeby, které by tento proces usnadnily. 

Celá práce byla nejprve teoreticky ukotvena ve čtyřech kapitolách. První z nich byla 

věnována definování období stáří i pojmu senior, stejně tak byly nastíněny i trendy týkající 

se demografického vývoje populace. Dalším tématem, o němž bylo pojednáváno 

v teoretické části, jsou možnosti podpory seniorů a to jak formální, tak neformální cestou. 

Pozornost byla věnována i očekáváním spojeným s umístění seniora do institucionální 

péče, přičemž byly popsány jak faktory, které mohou ovlivňovat výběr konkrétního 

zařízení, tak emoce provázející toto životní období. Poslední teoretický oddíl popisuje 

možnosti zapojování rodinných příslušníků do péče v zařízení, které dává do kontextu 

s významem komunikace mezi odborníky a rodinnými příslušníky klientů. 

Empirická část popisuje jak průběh, tak výsledky výzkumného šetření. Data pro tento 

výzkum byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 8 pracovníky konkrétního 

Domova pro seniory a s 8 rodinnými příslušníky klientů, kterým je péče v tomto zařízení 

poskytována. Naplnění výše uvedeného cíle pak demonstrovala popsaná zjištění. 

Výzkumem realizovaným mezi rodinnými příslušníky klientů totiž bylo zjištěno, že 

příbuzní seniorů neměli žádná konkrétní očekávání od péče v Domově pro seniory. 

Výrazné zhoršení zdravotního stavu jejich starého příbuzného totiž vyžadovalo jeho či její 

rychlé předání do profesionální péče, tudíž rodině seniora nezbýval prostor na přemýšlení 

o svých případných očekáváních. Je proto téměř nemožné zhodnotit, zda se jejich původní 

představa o péči v institucionálním zařízení shoduje s reálnou praxí. 

Z analýzy získaných dat dále vyplynulo, že rodinní příslušníci si o průběhu 

poskytované péče vytvářejí obraz především sami a to prostřednictvím uskutečňování 

nečekaných návštěv zařízení či pozorováním zdravotního a psychického stavu jejich 
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starého rodinného příslušníka. Informátoři vůbec nezmiňovali možnost získávání informací 

o průběhu péče od pracovníků organizace. Zároveň se značně rozcházely informace obou 

skupin informátorů, co se týče frekvence a pravidelnosti komunikace mezi rodinnými 

příslušníky a pracovníky organizace. Zatímco zaměstnanci uváděli, že se do značné míry 

snaží aplikovat systém průběžného předávání jakýchkoli informací, příbuzní klientů 

reflektovali pouze komunikaci s personálem v problémových situacích. Ačkoli pracovníci 

chápou průběžnou komunikaci jako jeden ze základních kamenů v nastavení partnerského 

vztahu s rodinami, příbuzní klientů se k této praxi vyjadřovali spíše odmítavě. 

Ve výpovědích se objevily dva diskursy týkající se oprávněnosti k rozhodování o 

péči a úkonech s ní spojených. Jedním z nich je kompetentnost pracovníků, expertů na 

danou oblast péče, rozhodovat v otázkách ošetřovacího procesu. Druhým a častěji 

zmiňovaným diskursem je pak pocit oprávněnosti rodinných příslušníků, plátců za službu, 

určovat, jaká péče se bude poskytovat a jakým způsobem. Pracovníci pak ve svých 

vyprávěních artikulovali chybějící vymezení rolí jednotlivých aktérů v souvislosti s péčí.  

Na základě informací získaných z rozhovorů se všemi informátory pak byla 

vytvořena sada doporučení, jež by mohla napomoci zkvalitnění vzájemné komunikace 

mezi rodinnými příslušníky klientů a pracovníky organizace a celkovému nastavení vztahů 

na vyváženější úroveň. Shrnutím nabytých poznatků z aplikované praxe v tomto 

konkrétním zařízení lze totiž říci, že pracovníci vyvíjejí obrovské úsilí zejména, co se 

komunikace týče, které ovšem rodinní příslušníci často ani nereflektují, čili jej nemohou 

docenit. Nastavením jasnějších pravidel v rámci spolupráce i komunikace s rodinou by tak 

do značné míry mohlo usnadnit pracovníkům výkon jejich profese. 
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