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Téma komunikace mezi poskytovatelem sociálních služeb a rodinnými příslušníky klientů a 

porovnání očekávání rodinných příslušníků od pobytové sociální služby s reálnou situací 

v Domově pro seniory je velice aktuální zvláště ve světle probíhající reformy sociálních 

služeb. Definice problému v diplomové práci je výstižná, hlavní a dílčí cíle jsou v souladu 

s tématem diplomové práce. Pozornost si zaslouží to, že závěry, které byly formulovány na 

základě výsledků empirického výzkumu, přinesly, podle mého názoru, překvapující informaci 

o tom, že rodinní příslušníci nemají definována žádná konkrétní očekávání od péče 

v pobytovém zařízení sociálních služeb pro seniory. Toto poznání získané na malém vzorku 

respondentů v kvalitativním výzkumu poskytuje podnět pro další výzkumy na téma očekávání 

rodinných příslušníků a jejich naplnění v rezidenční péči o seniory. Vnímám ho jako největší 

přínos této diplomové práce vzhledem k jejím cílům.  

Silnou stránkou diplomové práce je velmi dobré teoretické rozpracování problematiky 

vnitřního konfliktu laických pečovatelů – rodinných příslušníků – při rozhodování o změně 

péče z neformální v domácím prostředí na institucionalizovanou v prostředí pobytového 

zařízení sociálních služeb. Autorka dává do souvislosti pocit viny a pocit selhání, kterým 

v takových situacích často trpí příbuzní klientů, s deficitem důvěry vůči profesionálním 

pečujícím a přesvědčením, že jedině oni, rodinní příslušníci, mohou zajistit „svému“ seniorovi 

adekvátní kvalitní péči. Toto jsou faktory, které, podle názoru autorky, přispívají ke vzniku 

komunikačních bariér a nepochopení mezi personálem zařízení a rodinnými příslušníky, ne-li 

ke vzniku soutěžení, byť tento pojem autorka nepoužívá. S tímto závěrem souhlasím. Při 

argumentaci se autorka relevantně odkazuje na koncepce zahraničních autorů a studie 

z českého prostředí. Závěry teoretické části práce ověřuje v empirickém výzkumu.   

Dalším přínosem teoretické části jsou odkazy na pozitivní stránky péče v pobytové sociální 

službě, které předkládá autorka na základě studia českých statistik a výzkumů a aktuálních 

zahraničních výzkumů. Podle mého názoru, v době deinstitucionalizace, kdy jedním z cílů 

uvedených v programových dokumentech je dosažení postupného zániku ústavní péče bez 

rozdílů cílových skupin, je velmi důležité poukázat na neopodstatněnost některých tvrzení o 

„škodlivosti“ pobytové formy péče. Například to, jak uvádí autorka, že přechod seniora 

do dlouhodobé pobytové služby vede k jeho předčasnému úmrtí a podobně.  Naopak, 



zkoumání rizikových stránek této formy péče, porovnání očekávání s realitou, výzkum 

v oblasti komunikačních procesů, a to vše v souvislosti s kvalitou, jejíž definice a standardy 

jsou zakotveny v Zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), je cestou k humanizaci 

sociálních služeb, bez rozdílů, zda jsou poskytovány v domácím prostředí nebo v případě 

objektivní potřeby klienta v pobytovém zařízení. Vnímám to jako přesvědčení autorky, 

implicitně vyjádřené v diplomové práci, a toto s ní sdílím.      

Struktura, logická stavba, rozsah, obsah diplomové práce a použité zdroje, jsou v souladu s 

definovaným problémem, cíli a závěry. Z hlediska plnění formálních náležitostí nejsou 

připomínky. Práce s pojmovým aparátem je na odpovídající úrovni.    

Z metodického hlediska nemám závažné připomínky, nicméně bych se chtěla této stránce věci 

věnovat podrobněji a diskutovat o drobných nedostatcích a vyzdvihnout silné stránky.  

Diskutabilní může být skutečnost, že autorka pracuje v zařízení, kde prováděla empirický 

výzkum, a tudíž kromě přínosů to má i jistá rizika. Na druhou stranu, jak vysvětluje, je si 

těchto rizik vědoma a snaží se je ošetřit. Důvěra, osobní vztahy s pracovníky, důvěrná a 

hluboká znalost prostředí podle jejího přesvědčení převažují nad riziky stylizace a filtrace 

informací. Zvolila metodu sběru dat formou polostrukturovaných rozhovorů, která poskytuje 

možnost situaci korigovat a reagovat na snahy o stylizaci a filtraci informací. Z mého pohledu 

tedy volba terénu a metody jsou dostatečně zdůvodněny. Další diskutabilní skutečností je 

podle mého názoru složení respondentů z řad pracovníků organizace. Záměrem autorky bylo 

zapojit do výzkumu pracovníky ze všech úseků přímé péče, ve výsledku ovšem převažovali 

pracovníci ve vedoucích pozicích (vedoucí domova pro seniory, vedoucí rehabilitace, tři 

staniční sestry) – celkem pět respondentů, dále dvě vysoce kvalifikované sociální pracovnice, 

kde je požadavek odborné způsobilosti – vysokoškolské vzdělání, a jenom jedna pečovatelka, 

kde požadavek odborné způsobilosti je 150 hodin kvalifikačního kurzu (minimální vzdělání 

přitom může být základní). Na druhou stranu v terénu jsou nejvíce zastoupeni právě 

pečovatelky a pečovatelé, kteří tráví s klientem nejvíce času a jsou v první linii při kontaktech 

s rodinnými příslušníky. Zároveň vzhledem k nehomogennímu složení pracovní skupiny 

pečovatelek a pečovatelů lze předpokládat i velké rozdíly v jejich komunikačních 

dovednostech, kdežto u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků nebo u vedoucích pracovníků 

je tato dovednost předpokladem k výkonu povolání a funkce. Proto by podle mého názoru 

bylo na místě zahrnout do skupiny pracovníků zařízení několik dalších 

pečovatelek/pečovatelů, minimálně po jednom z každého oddělení. V této souvislosti můj 

dotaz zní: proč se autorka rozhodla pro výše popsané složení respondentů ze strany 

poskytovatele? Změnou oproti původnímu záměru autorky je i složení respondentů z řad 

rodinných příslušníků, kde se autorka snažila, aby skupina nebyla zastoupena pouze dětmi 

klientů. Nicméně 6 z 8 respondentů jsou dcera nebo syn, v jednom případě není jasné, kdo je 

respondentem – dcera nebo neteř, a jenom v jednom případě je to snacha. Z tohoto hlediska 

bych konstatovala, že se záměr různorodého zastoupení z hlediska příbuzenských vztahů 

neuskutečnil. Podle mého názoru to ovšem neubírá výzkumu na hodnotě výstupů. Navíc je 

pochopitelné a dalo by se očekávat, že v případě, kdy klient má syna nebo dceru, jsou to 

většinou oni, kdo se ujímá role pečujícího.  Zároveň autorka vyslovuje domněnku, že zástupci 



skupiny příbuzných jsou příslušníky střední třídy, u kterých je možné očekávat vyšší nároky 

na péči. Podobný předpoklad není relevantním při interpretaci výsledků, pokud respondent 

výslovně neuvedl informace o své příslušnosti k té či jiné sociální vrstvě. Pokud navíc chybí 

data o sociálně stratifikačním složení všech příbuzných klientů, kteří v té či jiné formě udržují 

kontakt se zařízením, není možné jednoznačně interpretovat vliv tohoto faktoru na míru 

nároků na péči v očekáváních rodiny.    

Ke sběru dat, kategorizaci a následné analýze nemám připomínek. Naopak chci poukázat na 

velmi pečlivé zpracování dat, hlubokou míru zamyšlení se nad souvislostmi v průběhu 

analýzy dat. V procesu kritického zhodnocení výsledků výzkumu se autorka odkazuje na 

závěry jiných výzkumů, porovnává je s vlastními. Velmi cenným zjištěním je to, že na malém 

výzkumném vzorku si autorka všimla a definovala mocensky nerovnoměrné uspořádání 

vztahů v organizaci (personál – příbuzní), které vede k neuspokojivé komunikaci. 

Komunikační proces nebyl hodnocen oběma skupinami jednoznačně a byly objeveny kritické 

body, kdy dochází k nepochopení a překážkám ve vzájemné komunikaci. Minimálně 

očekávání rodiny v oblasti komunikace se ukazují jako nesplněná a hlavně nevyjednaná, 

nedostatečně vyjasněná a nepostihnutá personálem zařízení.  Dalo by se vyvodit, i když to 

není v diskuzi explicitně vysloveno, že personál, tedy poskytovatel, neví, co očekávají 

v komunikaci rodinní příslušníci. Zároveň v této souvislosti respondenti poskytli autorce 

podněty pro navržení opatření, která by přispěla k řešení zjištěných problémů.  

Nakonec se vrátím k překvapivému zjištění, že příbuzní nedokázali sdělit svá očekávání od 

péče přesto, že se k volbě zařízení postavili zodpovědně a chtějí mít proces péče pod 

kontrolou. Vzhledem k tomu nemohla autorka zhodnotit, zdali jsou očekávání splněna. Dále 

již toto zjištění neinterpretuje a vysvětluje to tím, že rodina neměla čas na formování 

konkrétních očekávání. Nicméně v tomto zjištění vidím velký výzkumný potenciál, protože 

vede k hledání souvislostí mezi nastavením informovanosti široké veřejnosti i 

zainteresovaných osob o reformě v sociálních službách, o možnostech pomoci v sociálně 

náročných situacích, o možnostech podpory konkrétní cílové skupiny seniorů a následnou 

kvalitou v sociálních službách. Má to i manažerský aspekt, který zdůrazňuje význam 

komunikace mezi poskytovatelem a rodinou klienta, pro dosažení kvalitních výsledků a 

spokojenosti klientů. Velkou zásluhu této diplomové práce vidím v tom, že zaměřuje svou 

pozornost nejen na klienty (kteří nakonec těží ze všech výzkumů v této oblasti), ale na 

rodinné příslušníky, kterým se říká laičtí nebo neformální pečující.  

Souhlasím s autorkou, že hlavní cíl jejího výzkumu, který si dovolím parafrázovat, jako 

zmapovat a zhodnotit komunikační procesy a jejich význam při naplnění očekávání rodinných 

příslušníků klientů, byl splněn. Zároveň vzhledem k širšímu záběru v průběhu teoretických 

úvah a následně díky formě polostrukturovaných rozhovorů kvalitativního výzkumu, které 

poskytují výzkumníkovi jistou svobodu při sběru dat, se podařilo autorce v něčem přesáhnout 

původní explicitně vyjádřený výzkumný záměr, s čímž je spojeno i nepředpokládané zjištění o 

absenci konkrétních očekávání. To vše poskytuje podněty pro další výzkum, který může 

použít výstupy z diplomové práce jako pilotní studii.  



Výstupy diplomové práce mají rovněž význam pro aplikaci v pracovních podmínkách jak 

Domova pro seniory, kde proběhl výzkum, tak i v jiných podobných zařízeních. Doporučení 

jsou jasná a konkrétní (kromě doporučení č. 1, které potřebuje upřesnění), doporučení č. 3 je 

pro mě diskutabilní. Všechna doporučení jsou podložena výstupy z diskuze o výzkumu.    

Dotazy, které navrhuji k obhajobě, jsou:  

 

1. Vysvětlete prosím, proč ve skupině 8 respondentů z řad pracovníků zařízení, je 

jenom jedna pečovatelka a zbývající jsou buď vedoucí pracovníci nebo vysoce 

kvalifikovaní odborní pracovníci s VŠ vzděláním?  

 

2. Pokud se vrátíte k interpretaci dat, čím si můžete s odstupem času vysvětlit 

nečekané zjištění o tom, že rodina klienta se neumí vyjádřit ke konkrétním 

očekáváním, přestože pečlivě a zodpovědně vybírá zařízení a snaží se kontrolovat 

průběh péče? Je to tím, že skutečně nevědí, co mohou očekávat? Nebo neumí své 

obecné představy verbalizovat? Nebo opravdu na to jenom nemají čas?  

 

3. Ví organizace o potřebách rodinných příslušníků v oblasti komunikace, a pokud ne, 

uvědomuje si to?     

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci „výborně“.  

 

 

 

 

 


