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Abstrakt

Tato diplomová práce představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Potřeby

a podpora pracovníků poskytujících paliativní péči v hospicích (FHS_P19_2014_068)

realizovaného v roce 2015. Práce se snaží vystihnout potřeby pracovníků hospiců. Ty se

odvíjejí od jejich pracovní zátěže a nároků, jež jsou na ně kladeny. V  práci postihuji přístup

a strategie managementu vztahující se k podpoře zaměstnanců. Teoretická část mapuje

organizační kulturu pojetí péče o pracovníky. Jednou z forem péče, ale i jejím

východiskem, může být supervize. Zaměřuji se na její možné podoby, přístupy a roli

supervizora. Empirická část vychází z výzkumu, který proběhl ve dvou hospicích.

Soustředím se na popis zařízení, poskytovanou péči a její průběh. Východiskem této části

práce jsou rozhovory s pracovníky jednotlivých zařízení i jejich vedením. Pokusím se

vystihnout, jak vnímá management zařízení podporu zaměstnanců, jak si ji představují

pracovníci a s jakými náročnými situacemi se při práci setkávají. V neposlední řadě se

soustředím i na oblast supervize, jak ji pracovníci vnímají, přijímají, nakolik je pro ně

v jejich práci přínosem a co by od ní oni sami očekávali.

Klíčová slova

Hospic, podpora pracovníků, supervize, supervizor, organizační kultura, pracovníci

přímé obslužné péče, náročné situace, management, péče o pracovníky



This dissertation originates in research project Potřeby a podpora pracovníků

poskytujících paliativní péči v hospicích (FHS_P19_2014_068) (Paliative Hospices Care

Staff Needs and Support) which was implemented in 2015. The dissertation deals with

needs of hospices staff. These are derived from demands and requirements placed on the

staff and correlate with their workload. I express management strategies and attitudes

related to staff support. In the theoretical part of the dissertation I survey organization

culture and ways and means of staff care. One of the care forms may be supervision.

I focus on its possible form (shape) and supervisor´s function. The empirical part of the

dissertation is based on the research performed in two hospices. I focus on facility

description and provided care. It is based on conversations with staff and management of

these facilities. I try to depict the way managenment views the staff support, demanding

situations they are exposed to and their idea of management support. Last but not least

I focus on the supervision area, the way the staff perceives it, to what extent they see it as

a contribution (benefit) and what do they expext of it.

Key Words

Hospice, Staff support, Supervision, Supervisor, Organization culture, Dirrect service

staff, Demanding situations, Management, Satff care

 



I. ÚVOD

V diplomové práci se zaměřuji na zmapování a pojmenování potřeb pracovníků

poskytujících přímou péči pacientům v hospici. Při rozhovorech s pracovníky se pokusím

zjistit, jaké strategie používají pro vyrovnání se s  náročnými situacemi, které péče o těžce

nemocné pacienty přináší, pracovními podmínkami a umíráním pacientů. Jako studentku

oboru supervize mne bude zajímat i to, jakým způsobem pracovníci získávají při své

činnosti podporu, a pokusím se identifikovat prostor pro realizaci supervize.

K volbě tématu mne dovedla má dobrovolnická zkušenost z jednoho hospice, kam

jsem od září 2014 po dobu osmi měsíců docházela a měla zde možnost pracovat v týmu

pracovníků přímé obslužné péče. Ačkoli na pozici dobrovolníka, dostala jsem se k přímé

práci s pacienty, měla možnost s nimi hovořit, vykonávat úkony přímé obslužné péče

a následně v přestávkách komunikovat s kolegy. Jako studentku oboru supervize mne

překvapilo, že pracovníci svou práci vykonávají bez jakékoli podpory ze strany

managementu. Někteří měli zkušenosti se supervizí z bývalého zaměstnání, pro některé to

byl neznámý pojem. Jedna z vedoucích pracovnic zmiňovala její finanční náročnost.

Pracovníci neměli možnost čerpat podporu ani z jiných zdrojů např. dalšího vzdělávání,

formou benefitů apod. Jako podpůrnou označovali především komunikaci mezi sebou

v průběhu dne. Mým původním záměrem bylo realizovat výzkum a zmapovat prostředí pro

možné zavedení supervize do této organizace. Bohužel jsem se však nesetkala s kladným

přijetím ze strany vedení hospice.

Protože mne ale zaujalo prostředí hospice a měla jsem pocit, že vzhledem

k náročnosti práce je podpora pracovníků rozhodně na místě, rozhodla jsem se oslovit se

svým záměrem několik podobných organizací v různých krajích. Se dvěma z nich se mi

podařilo navázat spolupráci. Jelikož svou dosavadní praxi v hospicovém prostředí vnímám

jako velmi krátkou, můj první záměr byl teoreticky, ale i prakticky proniknout do výše

uvedených organizací. Teoretického průniku jsem dosáhla četbou odborné literatury

a absolvováním volitelného kurzu „Aktuální trendy ve vývoji paliativní péče v ČR a ve

světě“. Protože mi prostředí hospiců bylo v mé dosavadní praxi cizí, ale práce v nich mne

zaujala, rozhodla jsem se začít spolupracovat s organizací Cesta domů, z.s. a v průběhu

roku 2014 nastoupila do výcviku pro dobrovolníky. V hospicích, kde probíhal výzkum, mi

byla umožněna několikadenní stáž, kdy jsem měla možnost pracovat s pracovníky přímé

obslužné péče, více je poznat, vést si terénní deník a posléze s pracovníky, kteří souhlasili,

realizovat rozhovor.



Stejně jako v hospici, ve kterém jsem pracovala jako dobrovolník, jsem se

soustředila na zmapování a pojmenování potřeb jednotlivých pracovníků, i zde bylo mým

záměrem zjistit potřeby pracovníků a zkoumat mechanismy jejich naplňování. Mou snahou

bylo zjistit způsoby a strategie jakými se pracovníci vyrovnávají s náročností své profese.

Na začátku výzkumu bylo však nezbytné proniknout do organizace, pochopit organizační

kulturu zařízení, ve kterém pracovníci vykonávají svou činnost. V obou zkoumaných

zařízeních jsem se též soustředila na prostor, který je věnován podpoře pracovníků. Jednou

z forem podpory může být i supervize. V této oblasti se soustředím na to, jak ji pracovníci

vnímají a zda je i supervize zdrojem podpory pro výkon jejich profese.

V práci se pokusím o teoretické uchopení problematiky hospicové péče. Dále se

pokusím definovat potřeby pracovníků a mechanismy jejich naplňování. Výstupem práce

bude doporučení směřující k případnému zkvalitnění péče o pracovníky hospiců. Dílčí cíl

práce bude směřovat k supervizím realizovaným v hospicích. Zde se pokusím rozkrýt

témata, se kterými se mohou supervizoři v hospici setkat, soustředím se na požadavky

pracovníků na kvalitní supervizi a supervizora.

Výzkum bude realizován pomocí kvalitativního sběru dat. „Kvalitativní výzkum je

proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání

daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický

obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí

zkoumání v přirozených podmínkách“ (Creswell 1998, s. 12 In Hendl 2005: 50). Při

dobrovolnické výpomoci v hospici jsem dospěla k závěru, že v případě, kdy budu hovořit

s pracovníky přímé péče, a otevřeme téma supervize, budu o ní hovořit v synonymech,

výrazech, které budou pracovníkům blízké. Pro sběr dat jsem zvolila jako stěžejní rozhovor

pomocí návodu a zúčastněné pozorování v terénu. Při zúčastněném pozorování využiji

neformální rozhovor, který se bude vázat k situacím do kterých se s pracovníky dostaneme.

V obou zkoumaných zařízeních jsem si nejprve vyjednala stáž na oddělení. K tomuto

kroku jsem přistoupila z toho důvodu, abych měla prostor se přiblížit pracovníkům v jiné

roli než tazatelské. Téma potřeb pracovníků, používaných strategií pro vyrovnání s úmrtími

klientů a otázky, jakým způsobem získávají podporu, mi přišly natolik osobní, že jsem

možnost předchozího kontaktu s nimi vnímala jako otevření prostoru a přípravu na

rozhovor. Pro zpracování celkového obrazu o zařízení budu vycházet též ze sběru

materiálů, jako jsou například výroční zprávy, informační letáky, vnitřní předpisy apod.

Rozhovor s respondenty byl realizován individuálně. Před zahájením výzkumu jsem

si stanovila následující výzkumné otázky: 

1) Jakou činnost respondent v hospici vykonává? 



2) Jak vnímá vztahy na pracovišti? 

3) Jak definuje těžkosti při práci s klientem a své potřeby? 

4) Kde získává největší podporu pro práci s umírajícími klienty?

5) Jak vnímá supervize, pokud na ně v zařízení dochází?

6) Jak by měl vypadat ideální supervizor?

Rozhovor se bude odvíjet od pro pracovníky běžných témat vztahujících se k práci

s pacientem a jejich pracovní náplni. Důvodem je pozdější zjišťování jejich role v týmu

a zjištění jejich případných potřeb. K tématu supervize se dostaneme až v poslední části

rozhovoru. Důvodem je především to, abych předem neovlivňovala pracovníky svou rolí

studentky supervize.



II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Hospic

Hospic je místo, kde je poskytována komplexní péče pacientům trpícím zpravidla

nevyléčitelnou nemocí v terminálním stádiu. Hospicová péče je poskytována dle Zákona č.

48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění. Dle §22a) Zvláštní lůžková péče. Dle tohoto

paragrafu je léčba paliativní a symptomatická hrazená služba, která je poskytována osobám

v terminálním stavu. Tato služba je poskytována ve speciálních lůžkových zařízeních

hospicového typu. (Zákon, 2014).

Zdravotní složka paliativní péče je dle výše uvedeného paragrafu financována

zdravotními pojišťovnami. „Úhrada sociální složky této péče zůstává stále nedořešena.

Zatím se skládá z příspěvku klienta, dotací MPSV, v některých případech přispívají ještě

kraje a obce a nezanedbatelnou část tvoří i dary fyzických osob, nadací a sponzorů.“

(Asociace, 2014)

Hospice se též mohou registrovat na MPSV jako odlehčovací služba sociálních

služeb (§ 44 zákona 108/2006 Sb.), nebo jako sociální služby ve zdravotnickém zařízení

(§52 tzv. Sociální hospitalizace) či jako odborné sociální poradenství (§37).

Z uvedeného vyplývá, že financování hospiců je vícezdrojové. Jedním ze zdrojů

financování sociálních služeb v hospici je příspěvek na péči, poskytovaný podle

zmiňovaného zákona o sociálních službách. Na ten má nárok osoba, která je na území

České republiky hlášena k trvalému pobytu (§4), při splnění podmínek stanovených

v tomto zákoně. O přiznání příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce dle

místa bydliště žadatele. Dle § 7 má nárok na výplatu příspěvku na péči i speciální lůžkové

zdravotnické zařízení, tedy i hospic.

„Hospic je zařízení, jež pacientovi při přijetí garantuje, že: nebude trpět

nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost,

v posledních chvílích nezůstane osamocen.“ (Hospic sv. Jana N. Neumanna, 2010).

Paliativní léčba může být poskytována i v jiných zařízeních, než je hospic např.

v zařízeních následné péče, v nemocnici, ale i v domácnosti klienta prostřednictvím týmu

mobilního hospice. Péče v hospici by však měla být komplexní. Paliativní léčba, tedy

léčba, která ulevuje od příznaků nemoci jako je například bolest, je v rukou lékaře. Ten

spolupracuje se zdravotními sestrami, přímou obslužnou péči vykonávají obvykle

pracovníci v sociálních službách nebo ošetřovatelé. Hospic je místem, kde si pacient může



pohovořit i s terapeutem nebo s duchovním. Kontakty s dalšími institucemi pomáhá

propojovat sociální pracovník.

V hospici by měl mít každý pacient zajištěno soukromí, dostupnost návštěv v době,

kdy on sám uzná za vhodné. Protože jsou pacienti ubytování převážně v jednolůžkových

pokojích s přistýlkami, může zde návštěva trávit čas se svým blízkým i v noci. Z výše

uvedeného vyplývá, že středem zájmu pro personál je sice pacient, ale často je nutné

pracovat i s blízkými pacienta, jako je rodina, přátelé, kteří v některých případech mohou

nést přicházející smrt daleko obtížněji než sám pacient.

1.1 Předpoklady pro výkon práce v hospici

Abych se mohla zaměřit na téma uspokojování potřeb pracovníků v hospici, budu

nejprve vycházet z kritérií pro jejich výběr a nároků na ně kladených. Asociace

poskytovatelů hospicové paliativní péče vydala Standardy hospicové paliativní péče, ve

kterých jsou uvedeny osobnostní předpoklady pro výkon práce v hospici. Jsou jimi

„vhodná motivace k práci, profesionální a zároveň lidský přístup k pacientům a jejich

blízkým osobám, schopnost týmové spolupráce a vytváření efektivních komunikačních

struktur, schopnost napomáhat integraci blízkých osob pacienta do poskytované péče,

schopnost komunikovat s pacienty a jejich blízkými, schopnost pružně jednat

v nečekaných krizových situacích, samostatnost v rozhodování, schopnost přebírat

odpovědnost a zacházet s dělbou práce v rámci kompetencí, psychická stabilita,

praktikování duševní hygieny jako prevence syndromu vyhoření, schopnost vyrovnávat se

s umíráním, smrtí a zármutkem, schopnost citlivě provázet pozůstalé, schopnost empatie,

tolerance k věkovým, kulturním, náboženským a osobnostním diferencím. Pracovníci mají

též povinnou účast na pravidelných supervizích, školeních a vzdělávání. Samozřejmostí je

též odborná způsobilost a bezúhonnost. Kromě jiného se podílí na zpracování dokumentace

podle zákona o ochraně osobních údajů.“ (Asociace, 2014)

Z výše uvedeného je patrné, jak vysoké nároky jsou kladeny na pracovníka v  hospici.

Ve své práci se zaměřím na to, jaké jsou potřeby konkrétních pracovníků pro to, aby mohli

naplnit uvedené předpoklady. Bude se například jednat o uspokojení potřeby dalšího

vzdělávání, pravidelné podpory ať už v podobě individuální či týmové supervize, úpravy

pracovní doby, změny v pracovní náplni. Soustředím se též na způsoby komunikace

na pracovišti např. v podobě předávání informací o klientech. V průběhu komunikace

s pracovníky, ale nevylučuji možnost, že se soustředíme na jiné, pro ně důležité potřeby

pro výkon práce v hospici. V průběhu výzkumu se soustředím jak na potřeby, které si



pracovníci uvědomují, ale i na ty, které bude možné identifikovat a pojmenovat při analýze

rozhovorů.

Při vstupu do terénu se též soustředím na způsob, kterým probíhá výběrové řízení

na pozice pracovníků v přímé obslužné péči, a pokusím se ho popsat. Pokusím se

zmapovat, jaká kritéria a nároky klade organizace na nově nastupující pracovníky.

1.2 Multidisciplinární tým

Paliativní léčba poskytovaná v hospici by měla být zajištěna multidisciplinárním

týmem. Zdeněk Kalvach například uvádí, že „jádro týmu poskytujícího paliativní péči by

mělo sestávat ze zdravotních sester a lékařů se speciálním výcvikem a mělo by být

doplněno psychology, sociálními pracovníky a fyzioterapeuty.“ (Kalvach, 2010 : 32).

V organizaci, do které jsem docházela jako dobrovolní,k jsem se setkala pouze s jednou

sociální pracovnicí, která zajišťovala především administrativní chod služby. Při péči

o pacienty byly stěžejní pracovníci v sociálních službách, ošetřovatelé a zdravotní sestry.

Fenoménem slabého zastoupení odborné sociální práce v hospicích se ve své

publikaci zabývá například J. Student. Ačkoli vychází z prostředí německých hospiců,

zmiňuje, že: „Nabídky dalšího vzdělávání výslovně pro sociální pracovníky se objevily

teprve od roku 2002“. (Student, 2006:32). Oproti tomu čeští autoři vnímají, že v českém

prostředí je „sociální pracovník členem multidisciplinárního týmu, který poskytuje

paliativní péči. Uplatňuje se v lůžkových hospicích, v domácích (mobilních) hospicích,

v nemocnicích, v LDN, jako koordinátor sociálních služeb, jako koordinátor dobrovolníků

a svépomocných skupin pro pečující a pozůstalé apod. Hlavním zájmem sociálního

pracovníka v paliativní péči se stává zlepšení kvality života nemocného a jeho rodiny

v kontextu psychosociálním.“ (Sláma, O., Kabelka, L., Vorlíček, J. et al. 2007 :333).

V rámci studia odborné literatury však můžeme postřehnout, že při poskytování

paliativní péče v zahraničním prostředí může sociální pracovník naplňovat celou škálu

činností, které sociální práce v hospici nabízí. „Rachelle Dorfman (1996) zmiňuje ve své

učebnici devět rolí, které přebírají „kliničtí“ sociální pracovníci a které přicházejí v úvahu

pro sociální práci v hospicové oblasti: broker (jednatel, zprostředkovatel zdrojů), advocate

(přímluvce, obhájce), educater (pomocník při osobním rozvoji), enabler (napomáhá

realizovat nevyužité schopnosti klientů), case–manager (organizátor péče), counselor

(rádce a zpovědník), mediator (zprostředkovatel při konfliktech), consultatnt (strategický

poradce), researcher (výzkumný pracovník) (cit. podle Sticher – Gil 1998). Tento základ

umožňuje a slibuje další vývoj hospicové sociální činnosti“. (Student, 2006 : 35).



V praxi českých hospiců může sociální pracovník naplňovat výše uvedené role jen

zčásti. Jedním z důvodů je teoretická a všeobecná příprava sociálních pracovníků, dalším

důvodem je stále přetrvávající hierarchie zástupců jednotlivých profesí v prostředí hospice.

Z mého pozorování provozu v organizaci a snahy zmapovat si pro sebe organizační

kulturu vyplynulo téma nepropojenosti sociální práce se zdravotním úsekem. Sociální

pracovnice a její činnost nebyla pracovníky v přímé péči uznávána a oceňována. Ačkoli

jsem reflektovala, že se jedná o to, že obě profese vycházejí z odlišných prostředí,

filozofických přístupů a tradice své profese, snažila jsem se dohledat další možné důvody

v odborné literatuře. Tématem se například zabývá M. Přidalová. Podle této autorky:

„V paliativní péči spolu koexistují profese, které zastupují dva rozdílné světy – svět

přírodních a svět humanitních věd. Zástupci humanitních oborů nutně trpí komplexy, když

ve srovnání s lékaři, zdravotními sestrami a ošetřovatelkami nemohou někdy jasně vykázat

efekt vykonané činnosti.“ (Přidalová, M. In Student, 2006: 19). Psychosociální profese

tedy spíše hledají témata, která vystupují u nemocného a jeho rodiny, nesmějí předkládat

hotová řešení a nemohou rozhodovat. Jejich práce je spíše o hledání síly u nemocného

k tomu zvládnout svou situaci, nebo se s ní smířit (Přidalová, M. In Student, 2006).

Hlavní roli v péči o pacienta však hraje lékař. V praxi jsem se setkala s tím, že

některé hospice spolupracovaly s více externími lékaři, v jiných byl zaměstnán lékař na

plný úvazek. Každopádně on byl tím, kdo rozhodoval, zda se ze zájemce o služby hospice

stane pacient, lékař byl ten, kdo byl oprávněn sdělovat pacientovi pravdu, informovat jej

o jeho zdravotním stavu a vést jeho léčbu.

1.2.1 Role dobrovolníků

Doplňkové služby v hospici mohou též zajišťovat dobrovolníci. Dobrovolník je

člověk, který pro organizaci pracuje bez nároku na odměnu. Zpravidla uzavírá se zařízením

dohodu o výkonu dobrovolnické činnosti nebo smlouvu. V organizaci je pro něj stěžejní

osobou koordinátor dobrovolníků. Zpravidla ji může vykonávat sociální pracovník, nebo

jakýkoli jiný pracovník, který vždy absolvuje výcvik pro koordinátory dobrovolníků.

V případě organizací, které spolupracují s větší skupinou dobrovolníků, může být na pozici

koordinátora zaměstnán člověk formou dalšího pracovního úvazku.

Jeho činnost spočívá v náboru dobrovolníků, uzavírání smluv či dohod a pojištění

dobrovolníka. Toto pojištění hradí organizace. Dobrovolníci jsou posléze proškolováni

v oblasti péče o pacienta. Je s nimi uzavírána dohoda o mlčenlivosti ve vztahu

k pacientům. Koordinátor představuje jakýsi „most“ mezi dobrovolníkem a pracovníky.



Měl by být tím, kdo vyjedná s pracovníky přímé péče činnost dobrovolníka na oddělení

hospice, zjistí, kteří pacienti mají o společnost dobrovolníka zájem, a jaké činnosti může

dobrovolník na oddělení vykonávat.

 Pokud je jejich činnost dobře koordinována, mohou představovat významný prvek

v péči o pacienty. Dobrovolníci mohou svou přítomností a činností zpestřovat pacientům

dny, ale též částečně odlehčit personálu například tím, že se individuálně věnují pacientům,

hovoří s nimi, poskytují doprovod či organizují kulturní akce nebo volnočasové aktivity.

Dobrovolníci mohou být nápomocni i v přímé ošetřovatelské péči, nikdy by však neměli

vykonávat odbornou činnost za personál.

Činnost dobrovolníků nemusí vždy směřovat k práci s pacienty. V některých

případech využívají hospice i tzv. firemního dobrovolnictví, kdy pracovníci z jiné

organizace přijdou na část dne například vyzdobit interiér hospice, pomoci s drobnými

pracemi v hospici nebo údržbou zeleně.

2. Vybrané typy organizačních kultur

Téma organizační kultury jsem zvolila, neboť se domnívám, že organizace a její

kultura úzce koreluje s péčí o zaměstnance a naplňováním jejich potřeb. To je závislé na

tom jak je organizace řízena, jaké má hodnoty, organizační kulturu a jaké nabízí možnosti,

které mohou pracovníci v případě potřeby využívat. Typy organizačních kultur se zabýval

například Cameron a Quinn (1999). Ve své studii zpracovali odlišné typologie vůdců

a odlišné styly vedení. „Přiměřenost typu vůdce je pak faktorem, ovlivňujícím jak

efektivnost organizace, tak utváření obsahu její kultury.“ (Cameron a Quinn, 1999: 41 In

Lukášová, Nový a kol. 2004: 63). Podle výše uvedených autorů lze identifikovat čtyři typy

organizačních kultur. První dvě z nich se vyznačují flexibilitou, spodní kvadrant zahrnuje

organizace, které se vyznačují stabilitou a kontrolou.

Osobnost vůdce organizace je podstatná ve tvorbě organizační kultury, ale i v tom, do

jaké míry mohou být angažováni sami pracovníci. Vůdce organizace nastavuje pravidla

a dělí kompetence mezi jednotlivé pracovníky. Angažovaností a participací členů

organizace se zabýval například D. R. Denison (1990), Wiley a Brooks (2000). Tito autoři

označovali za znak angažované a participativní kultury především skutečnost, že

pracovníci se chovají aktivně, iniciativně a ve prospěch cílů organizace, mají vysokou

dávku autonomie, jednají samostatně, operativně řeší problémy a vůči organizaci se

chovají loajálně (Lukášová, Nový a kol. 2004:53). K vysoké angažovanosti pracovníků,



dle výše uvedených autorů, dospívají organizace tehdy, pokud zabezpečí a umožní

pracovníkům soustavný rozvoj znalostí a dovedností, pracovníky zmocňují, budují

kooperativní atmosféru a týmového „ducha“, dbají na to, aby pracovní zatížení bylo

rozděleno „férově“ a vytvářejí a s pracovníky komunikují vize organizace zaměřené na její

budoucnost (Denison, 1990, Wiley a Brooks, 2000 In: Lukášová, Nový a kol. 2004:54).

Z výše uvedeného vyplývá, že pracovníci mohou být natolik angažováni, nakolik jim

to „dovolí“ vůdce organizace. Rozhodující roli ale hraje i to, s jakou motivací přichází

pracovník do zařízení vykonávat svou činnost a jakým způsobem je jeho práce ceněna.

2.1 Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance je podstatnou součástí personální práce. V odborné literatuře

můžeme najít mnoho způsobů péče o zaměstnance. Tento fenomén se vyskytuje od počátku

20. století (výrobní podniky USA). M. Armstrong tuto první fázi personálního řízení

pojmenoval „péčí o zaměstnance“ (Vojtovič 2011). Dle odborné literatury měly v minulosti

některé prvky personálního řízení a péče o zaměstnance spíše za úkol zmírňovat důsledky

sociálního napětí, zvyšování výkonu zaměstnance. Až v pozdějších letech se více prosadilo

vnímání pracovníka jako člena pracovní skupiny ve vzájemné závislosti s ostatními členy

(Vojtovič 2011). „Lidské vztahy v praxi personálního řízení znamenaly, že zaměstnanec je

v práci motivován nejen mzdou nebo jinými materiálními prostředky. Důležité pro člověka

v práci jsou i jeho vztahy s jinými lidmi, na nichž je citově závislý.“ (Vojtovič 2011: 67).

Jako vlivy působící na oddanost a spokojenost pracovníků jsou například uváděny

„vztah s manažerem, vztah s kolegy, kvalita řízení na liniové úrovni, uznání za přínos,

schopnost vést (leadership): viditelnost a důvěrnost.“ (Šetření britských Industrial

Relations Services IRS, 2004 In: Armstrong 2007: 239).

V hospici, ve kterém jsem měla možnost pracovat jako dobrovolník, jsem se po celou

dobu nesetkala s tím, že by pracovníci byli dotazováni, co by od vedení potřebovali

k tomu, aby se jim lépe pracovalo. V týmu jsem často narážela na neshody, které se

v některých případech promítaly i do péče o pacienty. Jak bylo zmíněno výše,

nezanedbatelnou roli hrají právě vztahy mezi pracovníky. Velkým překvapením pro mne

bylo i to, že staniční sestra sestavuje směny pracovníků s ohledem na jejich interpersonální

konflikty. V některých případech nebyli pracovníci ochotni sloužit společně směnu na

jednom oddělení. Osobně tyto situace přisuzuji přísné hierarchii pracovníků, která se

v organizaci vyskytovala.



Tato hierarchie se projevovala například v komunikaci v týmu. Pracovníci v přímé

obslužné péči nemohli sdílet své postřehy z přímé péče o pacienta přímo s vedoucím

lékařem. Rozhovory s nimi vedla službu konající zdravotní sestra, která pak přenášela

postřehy, obavy pracovníků, jejich nejistoty směrem k vrchní sestře a ta je konzultovala

s lékařem. V hospici probíhaly pravidelné vizity, kdy pracovníci přímé obslužné péče byli

nuceni do určitého času „připravit“ pacienta na příchod lékaře a vrchní sestry (přestlat

lůžko, pomoci s hygienou).

2.2 Přístup k pracovníkům ze strany managementu

V této podkapitole bych ráda navázala na předchozí odstavec. Protože jsem se

v praxi setkala spíše s odstupem vůči pracovníkům přímé obslužné péče, snažila jsem se

v odborné literatuře dohledat další možné přístupy, které může management vůči

pracovníkům zaujímat. Jedním z pojmů, na které jsem narazila, je partnerský přístup

k pracovníkům, ale i výraz „hlas pracovníků“. Jako jeho nejpřesnější význam můžeme

uvést „právo pracovníků vyslovovat se k záležitostem, které se jich v organizaci týkají,

a spolurozhodovat o nich“ (Armstrong 2007: 653). Této problematice se věnovali

například Beardwell (1998), jeho pojetí Boxall a Purcell (2003) či Millward a kol. (2000).

Autoři uvádí, že pojem úzce souvisí s participací a zapojováním pracovníků, termín

zahrnuje celou škálu procesů a struktur, které zplnomocňují pracovníky k tomu, aby se

přímo či nepřímo podíleli na rozhodování firmy. Výrazu „hlas pracovníků“ je blízký výraz

„participace pracovníků, kdy management dovoluje pracovníkům diskutovat s nimi

o záležitostech, které se pracovníků týkají, ale management si zachovává právo řídit.“

(Armstrong 2007: 653).

Těmito záležitostmi mohou být například vize, cíle a plány organizace. Pracovníci

v hospici, kam jsem docházela, popisovali cílovou skupinu, se kterou pracují (pouze

pacienti s onkologickým onemocněním), při mých dalších dotazech směřujících

k definování organizace zmiňovali, že „poskytují i sociální službu, ale spíše ty

zdravotnické“. Organizace neměla vypracována vnitřní pravidla podle Standardů kvality

v sociálních službách. Práce s pacienty byla spíše nahodilá, směřující k uspokojení jejich

tělesných potřeb. Pracovníci vzpomínali, že v minulosti proběhla „jakási inspekce“ při

které byli dotazování na to, jestli s pacienty sestavují individuální plány. Pro některé

pracovníky to byl neznámý pojem, někteří z nich byli spíše rozhořčeni jak a proč by měli

s pacienty plánovat.



Co se týče záležitostí, které spíše směřují za pracovníky, ani zde jsem nenarazila na

procesy, kdy by management organizace probíral a diskutoval s pracovníky například

způsob péče o pacienty, možnosti zkvalitnění péče, ale ani způsoby kterými by mohl

pracovníkům usnadnit jejich práci.

2.2.1 Oblast péče a podpory zaměstnanců ze strany managementu

V názvu této kapitoly jsem záměrně použila dva podobné výrazy „péče“

a „podpora“. Dle výše uvedené odborné literatury výraz „péče“ zahrnuje dlouhodobý

a promyšlený proces ze strany managementu směrem k pracovníkům. Výraz „podpora“

pracovníků evokuje otázku: „Podpora v čem?“ V jedné z prvních kapitol diplomové práce

cituji požadavky a nároky kladené na pracovníka v hospicové péči. Odpovědí by tedy

mohlo být: „Podpora v jeho činnosti“. Tato podpora může mít podobu kontinuální,

například dlouhodobá podpora pracovníka ve formě supervize, tak jednorázovou.

Jednorázovou podporou může být například kurz, který organizace pracovníkovi zaplatí ve

chvíli, kdy identifikuje slepé místo v jeho vědění.

Protože si myslím, že činnost pracovníků v hospici má více specifik, ráda bych se

nyní pokusila zaměřit na různé typy péče a podpory těchto pracovníků. Pracovníci hospice

se setkávají se smrtí, což je existenciální okamžik, který je navíc v  moderním světě

vytlačován mimo každodenní zkušenost. Pracovníci tedy potřebují podporu v oblasti

kvalitního zvládání výkonu své práce při doprovázení pacientů, ale i jejich blízkých osob.

Hospic je též místem kde se prolínají různé typy služeb. Management organizace zde může

nalézt široké pole pro podporu mezioborové spolupráce. Přestože je v hospicích

poskytována především zdravotnická péče, tak i sociální práce a duchovní podpora

pacientů a jejich rodin zde nalezne stejně významné místo.

Pracovníci multidisciplinárního týmu se tak mohou vzájemně obohacovat, ale

v některých případech jejich činnost může vést například k nedorozuměním v přístupu

k pacientům či jejich blízkým osobám. V těchto případech může právě management

organizace poskytovat velkou míru podpory vedoucí k otevřené komunikaci na pracovišti.

Tato komunikace může mít například podobu společných porad, týmové supervize, ale

může probíhat i neformálně, například realizací mimopracovních aktivit pro pracovníky

hospice. Každý z pracovníků má své individuální potřeby, ale také mechanismy, kterými je

uspokojuje. Proto jsou mimopracovní a volnočasové aktivity vedoucí k  většímu propojení

týmu pracovníkům pouze nabízeny. Někteří pracovníci nachází podporu především v týmu,



u svých kolegů, jiným vyhovuje systém společných porad či možnost scházet se

a pravidelně hovořit s managementem organizace.

V případě že pracovníci potřebují řešit své problémy, či hledat zdroje podpory jinde

než u managementu organizace, může právě on zprostředkovat individuální, týmovou či

případovou supervizi, kdy mohou pracovníci otevřít témata související s  výkonem jejich

profese a hovořit o nich s externím odborníkem. Pracovníci zde mohou společně vytvořit

prostředí, ve kterém je možné získat, ale i si vzájemně poskytovat pravidelnou podporu.

V případě supervizí ale závisí na celkovém nastavení pracovníků, míře otevřenosti

a důvěry v ostatní kolegy. Významnou roli zde hraje i osobnost supervizora. Pracovníci

s jeho pomocí a podporou ostatních mohou objevovat hlubší dimenze své práce a otevřeně

hovořit o pro ně náročných oblastech při výkonu jejich profese. V rámci supervizí mohou

pracovníci narážet i na témata a oblasti, o kterých by případně potřebovali získat další

informace. V některých organizacích management vypracovává společně s pracovníky tzv.

individuální vzdělávací plány a zároveň do určité míry financuje další vzdělávání

pracovníků. Ti si mohou dle svých potřeb vybírat kurzy, semináře nebo se účastnit

konferencí a poznatky dále aplikovat ve své praxi.

3. Definování náročných situací při práci v hospici

V této části práce se pokusím definovat těžké nebo nějakým způsobem náročné

situace pracovníků hospice, ve kterém jsem vykonávala činnost dobrovolníka. Mou snahou

bylo podívat se na práci a těžkosti pracovníků v hospici očima člověka, který přichází

z venku. Vzhledem k tomu, že si vedení organizace nepřálo, abych zde realizovala

výzkum, budu popisovat jen vlastní zkušenost a nebudu identifikovat jednotlivé

pracovníky. Zjištění využiji jen pro mou rychlejší orientaci v problematice a použiji jej

k dotazování pracovníků v jiných zařízeních. Otázky budou směřovat k tomu, zda se

s podobnými situacemi též potýkají a jak s nimi oni nakládají.

„Práce s pacientem kuřákem v případě, že je dezorientovaný.“

Budova není vybavena požárním hlásičem. Pokoje v hospici jsou jednolůžkové

s přistýlkou. Pacienti mohou využívat kuřárnu. V případě, že je pacient orientovaný, může

kouřit na svém pokoji. Tento případ se vztahoval k pacientce, která při kouření pod vlivem

své nemoci a medikace usínala. Často se stávalo, že se na pokoji zamkla nebo ji pracovníci



potkali v suterénu budovy dezorientovanou. Ohrožení vnímali v případě založení požáru

případně pádu pacientky či jejího odchodu z hospice.

„Je pro mne těžké pracovat s mladým člověkem.“

Pracovníci hovořili o péči o mladého člověka, případně člověka, který má malé děti.

Obtíže identifikují ve vedení rozhovoru s pacientem a přístupu k němu.

„Někdy pacient neví svou diagnózu“

Pacient je přijímán do hospice na základě lékařské zprávy, kterou posuzuje vedoucí lékař

a vrchní sestra. Bohužel se někdy stává, že je přijat pacient, který o své diagnóze neví

– nebyla mu sdělena, rodina si nepřeje, aby mu byla diagnóza sdělena, nebo pacient trpí

demencí a svou diagnózu si neuvědomuje. Neví kde je, co se s ním bude dít, proč je

v hospici apod. Pracovníci přímé obslužné péče nejsou oprávněni sdělovat diagnózu. Co

ale pacientovi říct?

„Bojím se sloužit noční službu, mám obavy pohybovat se v noci v prostorách.“

Noční služby vykonává zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách či ošetřovatel.

V pravidlech poskytované služby v hospici jsou i noční kontroly pacientů. Pracovnici jsou

tyto kontroly nepříjemné. Je jí nepříjemné se pohybovat v noci po budově, v minulosti zde

narazila na bloudícího pacienta. Je pro ni náročné přijít v noci do pokoje pacienta a zjistit

že zemřel.

„Je pro mne náročné pracovat s rodinou pacienta.“

V některých případech rodina pacienta obtížně zvládá umírání svého blízkého člověka.

Pracovníci se často stanou „hromosvodem“ beznaděje, vzteku, zloby a dalších negativních

emocí ze strany rodiny. V některých případech jsou osočováni z toho, že neposkytují tak

kvalitní péči jako v nemocnici. V některých případech rodina pacienta přistoupí na rady

léčitelů a vyžadují po pracovnících aplikaci různých medikamentů a podpůrných

prostředků.

„Nestíhám udělat hygieny pacientů před vizitou.“

Pracovníci vykonávají dopolední hygieny pacientů většinou ve dvojici. Někdy se však

stane, že je vyšší nemocnost pracovníků. Pak ti, kteří mohou, pracují samostatně.

V případě, že přijde do práce ochotná zdravotní sestra, pomůže v přímé péči také. Ne vždy

je to ale pravidlem. Vizita probíhá po 11. hodině. Do té doby je v ideálním případě pacient



omyt, převlečen, převlečena jeho postel. Dle harmonogramu se pacienti koupou (ve

speciální sprše) a je realizován větší úklid jejich pokoje.

„Kolegyně nedělá svou práci tak, jak má, nedělá vlastně vůbec nic.“

Zde se jedná o konflikt mezi pracovníkem v přímé obslužné péči a sociální pracovnicí.

„Skoro jí na oddělení nevidíme.“ Dle pracovníků občas přinese dopis pro pacienta. Pro

pracovníky není čitelné, co vlastně dělá. Kdyby zde nepracovala, nic by se nestalo.

„Pacienti nám odchází před očima.“

Pracovníci popisovali situace, kdy byl pacient přijat a pobýval v hospici delší dobu

(několik měsíců). V některých případech se pracovníkům podařilo navázat s pacientem

hlubší kontakt a o to obtížněji prožívali jeho umírání.

„Jsme špatně placení.“

Tuto větu jsem slýchala především v souvislosti s náročností práce v hospici, ale i v jiných

sociálních službách či zdravotnických organizacích.

„Proč mám s pacientem dělat plán, když sem přišel zemřít?“

Tuto větu jsem slýchala v kontextu individuálního plánování s pacientem. Pracovníci

v něm neviděli smysl, nevěděli, jak mají plánovat, co mohou s pacientem plánovat.

Otázkou byl i časový rámec (kdy to máme dělat).

Pracovníci sdíleli své těžkosti převážně mezi sebou v denní místnosti. Zde jsem

s nimi trávila jejich přestávky a často je svými dotazy vedla k tomu, aby hovořili o svých

těžkostech. Pracovníci byli obeznámeni s mým záměrem realizovat v zařízení výzkum.

U některých z nich jsem si předjednala natočení rozhovoru, ke kterému bohužel díky

rozhodnutí vedení organizace nedošlo.



4. Supervize

V této části diplomové práce se pokusím vysvětlit pojem supervize a zaměřím se na

to, co se v supervizi děje. Výraz “supervize” byl odvozen od latinského super = nad, videre

= hledět, vidět). V anglickém jazyce se vztahoval původně na každou situaci, v níž

pověřená či zkušenější osoba dohlíží na jinou osobu či osoby při provedení úkolu nebo

průběhu činnosti. Chápání pojmu supervize v pomáhajících profesích se postupně

proměňovalo tak, jak se proměňovala celá konkrétní kultura dohlížení na práci. (Havrdová,

Z., Hajný, M. et al., 2008).

Stejně tak i Karel Kopřiva zmiňuje původní význam slova supervize. Původně byla

vnímána jako dohled, dozor, kontrola, řízení apod. V tomto svém původním a běžném

významu se u nás objevuje jen velmi zřídka (např. Ministerstvo vnitra má odbor supervize,

který se věnuje kontrole). Daleko častěji je termín supervize užíván ve značně posunutém

smyslu v psychoterapii, odkud proniká do dalších pomáhajících profesí. (Kopřiva,

K. : 1997)

Jana Koláčková uvádí, že “supervize je celoživotní forma učení zaměřená na rozvoj

profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na

aktivaci jejich vlastního potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí. Z institucionálního

hlediska je supervize profesionálním postupem pozorování, reflexe  profesní praxe

i postgraduálního vzdělávání”. (Koláčková, J In Matoušek, 2003 : 349). 

Uvedení autoři vychází z původního významu supervize, tedy dohledu nad výkonem

nějaké činnosti. Význam supervize se v průběhu času postupně vyvíjel. Supervize byla

nejprve používána v psychoterapii. O této podobě supervize referuje například Hilde

Bruchová ve své publikaci Základy psychoterapie. Popisuje, že “supervizní zkušenost

představuje složitý systém komunikace a interakce. Má napomáhat studentovi, aby úspěšně

prováděl terapii konkrétního pacienta a zároveň se z ní učil. Student si potřebuje uvědomit

své osobní přednosti i slabiny a osvojit si principy psychoterapie natolik, aby je mohl

aplikovat, až nebude pracovat pod supervizí”. (Bruchová, H., 1997: 92).

Z této teze jsou patrné rozdíly mezi typy supervize. Supervize v psychoterapii je

intenzivnější v procesu výcviku začínajících psychoterapeutů. Stejně tak supervize

v sociálních a zdravotnických organizacích může mít mnoho podob. V procesu vzdělávání

začínajících pracovníků v sociálních službách je poskytována tzv. vzdělávací supervize,

jejiž cíle jsou jiné, než u pracovníků v organizacích. Studenti většinou dochází během



studia na praxe a supervize provází jejich proces seznamování s organizacemi a naplňování

odborných kompetencí. 

Podle Koláčkové se “řada autorů pokouší o typologii supervize (viz např. Havrdová

2000, Hawkins a Shohet 1989, Kadushin 1992). Shoda mezi nimi je v tom, že prioritou

supervize je profesionální rozvoj pracovníka, rozšiřování jeho dovedností. Souběžně s tím

mu má supervize pomáhat řešit těžko řešitelné případy, má mu pomáhat vyrovnat se

s pracovním stresem.” (Koláčková, M. In Matoušek, 2003: 352).

Oproti tomu se například Hawkins a Shohet věnují tomu, proč by měli pracovníci

pracovat pod supervizí. Dle autorů rozhodnutím pomáhat vstupujeme do vztahu, který je

jiný než všechno běžné a každodenní. Pracovníci se setkávají s náročnými okamžiy, kdy se

mohou cítit vyčerpaní, naráží na nevděčné klienty. V takových situacích může být dle

autorů supervize velmi užitečná. Může dát příležitost podívat se na věci s odstupem

a uvažovat o nich. Kromě jiného poskytuje příležitost vyvarovat se snadné cestě

obviňování druhých – klientů, kolegů, organizace, případně sama sebe. Supervizanti se

mohou pustit do hledání nových možností, odhalit poučení, které se v těch nejobtížnějších

situacích často skrývá, a získat podporu. (Hawkins, P., Shohet, R., 2004)

V souvislosti s prací vykonávanou v hospici nezbývá nic jiného než s autory

souhlasit. Tím, že se pracovníci rozhodnou vykonávat činnost v hospici, pohybují se  velmi

často v situacích, kdy jsou vystaveni stresu. V běžném životě není přirozené, aby se člověk

téměř každým dnem setkával se smrtí, utrpením umírajících, případně jejich rodin.

Předpokládám tedy, že supervize v hospicích bude mít spíše podpůrný charakter než znaky

kontroly. 

Supervize může mít mnoho podob a jsou v ní používány různé metody. Zuzana

Havrdová uvádí, že “v supervizi jsou používány mnohé podobné metody jako v rovinách

pracovní činnosti, kterou supervize reflektuje (vedení rozhovoru, dávání zpětné vazby,

rozšiřování vědomí, ventilace emocí, řešení problémů aj.). Odlišný je však účel – ten je

vždy spojen s pracovním kontextem a kvalitou práce. V supervizi se může objevit

ohraničený kus terapie nebo vzdělávání nebo i řízení supervizanta, ale musí to být jasě

dohodnuto a pojmenováno, supervize musí směřovat ke zlepšení práce”. Havrdová, Z.

In Havrdová, Hajný, 2008: 40).

V průběhu výzkumu se soustředím v obou zkoumaných zařízeních mimo jiné na to,

jaké podoby superivze v zařízení má a zda mají pracovníci pocit, že supervize plní výše

uvedené cíle – směřuje ke zlepšení práce, odbourává stres z náročných pracovních situací



apod. Myslím, že velmi podstatnou roli zde hraje osobnost supervizora, který s pracovníky

v supervizi pracuje. Další kapitolu budu věnovat otázce, jaké vlastnosti a odborné

kompetence musí “dobrý” supervizor naplňovat. 

4.1 Osobnost supervizora

V úvodu kapitoly se zaměřím na otázku významu osoby supervizora. Jaký by měl

supervizor být? Co přináší do své práce? Jaké jsou jeho odborné, ale i osobnostní

kompetence? Téma je tedy zaměřeno na roli a kompetence supervizora. Do diplomové

práce je zařazuji především z důvodu ujasnění představy o tom, jak by měl "dobrý"

supervizor vypadat. Zda je pro pracovníky hospice nutné aby supervizor vycházel

z prostředí hospice nebo podobného zdravotnického prostředí. 

Při hledání vhodného supervizora pro konkrétní organizaci můžeme vycházet i ze

zkušeností Jane Speedyové, která upozorňuje na to, že supervizorům a supervizantům

můžeme rozumět pouze v rámci jejich vlastního kontextu, do kterého přinášejí nejen sami

sebe. (Carroll, Tholstrup In Speedyová, J: 2004). Uvádí, že kontext, minulost a kultura

supervizora a supervidovaného klienta jsou v supervizi vždy přítomné. Zde se spíše

dotýkáme osobnostních kompetencí supervizora. Kromě jiného je nezbytné sledovat, ze

které oblasti supervizor přichází. Například supervizor přicházející s klinické praxe bude

jistě vybaven jinými kompetencemi než supervizor s oblasti sociální. 

Tento rozdíl můžeme zaznamenat například v publikaci „Supervision and clinical

psychology“, kde autoři uvádí v přehledné tabulce oblasti kompetencí supervizora. Tyto

jsou rozděleny na „generic supervision competences, specific supervision competences,

applications of supervision to specific models / contexts and metacompetences“ (Fleming,

Steen eds. 2012: 21) Supervizor by i v této oblasti měl mít schopnost vzdělávat pracovníky,

pracovat s odlišnostmi, pohybovat se v legislativním rámci organizace, ale zároveň doložit

praktické dovednosti z klinické praxe. Kromě jiného by měl být schopen pracovat dle

standardů své profese.

 Osobnostním, ale i profesním kompetencím supervizora se věnuje i Oldřich

Matoušek. Dle Matouška by supervizor měl vytvářet takový rámec, který podporuje plnou

komunikaci se supervidovaným. Supervizor by měl vytvořit vztah, který podporuje

sebevědomí supervidovaného a umožní tím rozvinutí jeho autonomie a možnost vlastních

úsudků. Supervizor by měl též představovat „vzor odborné kompetence při pomoci

supervidovaným s jejich prací, integruje potřeby organizace se socioemocionálními



potřebami pracovníků, drží rovnováhu mezi cíli organizace a morálkou pracovníků“

(Koláčková, J. In Matoušek, O. a kol. 2003: 358 - 359).. 

Výše uvedené vykreslení osobnosti supervizora a jeho odborných a osobnostních

kompetencí vychází především z oblasti sociální práce. Autor popisuje kompetence

odborníka, který vychází z prostředí sociální práce, před supervidovanými vystupuje jako

vzor či jako pracovník, který se věnuje dalšímu rozvoji a vzdělávání supervidovaných.

Supervizor by měl, dle autora jednat neautoritativně, ale zároveň mít před pracovníky

(supervidovanými) jistou míru autority. V textu jsem nalezla vykreslení „ideálního typu“

supervizora. Bohužel jsem zde nezjistila informaci o tom, zda by měl supervizor též

absolvovat odborný supervizní výcvik, případně v jakém rozsahu.

Otázce supervizního výcviku se ve své publikaci věnuje Zuzana Havrdová. Uvádí, že

„mnozí odborníci provádějící supervizi u nás neprošli žádným supervizním výcvikem.

V takovém případě, jsou-li uznání příslušným institutem jako supervizoři, mívají zkušenost

jen právě v oné konkrétní profesní oblasti, kde mohou poskytovat vzdělávací supervizi.

Jinde by supervizi poskytovat neměli“ (Havrdová, Hajný et al., 2008 : 70 - 71). Supervizor,

u kterého Oldřich Matoušek vymezuje jeho kvality a kompetence, by se měl tedy

pohybovat pouze v oblasti sociální práce, ze které také vychází.

Výběru a kompetencím supervizora se věnovala také Adéla Michková. V úvodu své

publikace zmiňuje, že se bude spíše věnovat doporučením, na základě kterých by si měla

organizace vybírat vhodného supervizora. Sama uvádí, že „by se dalo napsat mnoho o tom,

jak má vypadat „dobrý“ supervizor, ale jen máloco se dá poznat z jednoho či dvou

setkání“. (Michková, 2008:45). Dále rozpracovává kritéria, dle kterých můžeme poznat,

zda jsme pro supervizi oslovili „pravého“ člověka. „Supervizor umí srozumitelně vysvětlit,

co je to supervize, jak pracuje a co může nabídnout. Zná profesi, kterou má supervidovat,

orientuje se v ní (zná cíle, poslání, hodnoty, dilemata…), příp. tuto profesi současně

vykonává; podniká potřebné kroky proto, aby poznal pracoviště, které má supervidovat:

jeho poslání, cílovou skupinu, organizační strukturu, pracovní náplň supervidovaných…;

má dobré reference; doloží získané vzdělání jak v oblasti supervize, tak v oblasti, kterou

superviduje, či příbuzné; sám pracuje pod supervizí“. (Michková, 2008: 45).

Adéla Michková tedy také zmiňuje, že vhodný supervizor by měl minimálně znát

profesi, kterou má supervidovat a orientovat se v ní, případně ji sám vykonávat.

Každopádně by měl dokonale poznat konkrétní organizaci, ve které bude pracovat,

a seznámit se s ní. Pro organizaci je naopak výhodné, když pozná supervizora alespoň

prostřednictvím doložených referencí. Supervizor by měl též získat vzdělání z  oblasti

supervize.



Také Zuzana Havrdová doporučuje v rámci vyjednávání kontraktu se supervizorem

„vyžádat portfolio supervizora či jeho životopis, pokud zadavatel supervizora nezná“

(Havrdová, Hajný et al., 2008: 70). Dále uvádí, že „supervizoři mají rozmanitou profesní

zkušenost a také zaměření, což má vliv na jejich praktické kompetence“ (Havrdová, Hajný

et al., 2008:70). Výše uvedení autoři popisovali osobnostní, ale i odborné kompetence

supervizora, zaměřili se na jeho různé role při vystupování vůči organizaci. Nyní bych se

však ráda zaměřila na to, jak mohou supervizora vnímat supervidovaní. 

Matoušek zmiňoval některé role, ve kterých může supervizor vůči supervidovaným

vystupovat. Konkrétní role supervizora se snažili definovat například Robin Shohet a Peter

Hawkins. V souhrnu možných rolí sami vycházejí z jiných autorů „ (Bernard, 1979; Hess,

1980; Hawkins, 1982; Holloway, 1984; Ellis a Dell, 1986; Carroll, 1996). Dle autorů „k

často uváděným dílčím rolím“ patří: „učitel, hodnotící pozorovatel, poradce, kolega,

nadřízený, zkušený technik, manažer administrativních vztahů“ (Shohet, Hawkins, 2004:

24 - 54). Tyto role, i když v trochu jiném pojetí, nalezneme i v díle Oldřicha Matouška.

Oproti tomu například Karel Kopřiva zastává názor, že supervizor v sociální práci nemá

tutéž roli jako manažer.

 Autor vnímá supervizi v sociální práci spíše jako podpůrnou. „Prvořadým úkolem

supervizora je zaměstnancům – sociálním pracovníkům – pomáhat. Probírá s nimi

problémy s klienty, které se odehrávají v každodenní praxi, má pro jejich pocity plné

pochopení. Do supervize patří i problém pracovníků ve vztahu k organizaci, ke

spolupracovníkům, pomocným pracovníků či kontaktním osobám z jiných organizací.

Supervizor by nemohl svou práci vykonávat, kdyby ho pracovníci brali jako nepřátelskou

autoritu. Učení se může odehrávat jen tehdy, když lidé investují zájem a energii, což

nemůže být nikdy nikým nařízeno“ (Kopřiva, 1997: 139). 

V textu jsme se zaměřili na definování role a odborných kompetencí supervizora,

který by měl přijít do organizace. Z výše uvedeného bychom měli oslovit člověka, který

bude splňovat námi zadaná kritéria. Podstatná je tedy oblast, ze které přichází (profese),

v jaké roli bude vystupovat vůči supervidovaným (ten, kdo vzdělává, podporuje,

upozorňuje na problematické oblasti, nebo ten, kdo kontroluje a hodnotí). 



III. EMPIRICKÁ ČÁST

1. Metodologie výzkumu

V této kapitole se soustředím na popis uspořádání výzkumné akce. Jak jsem již

uvedla v úvodu diplomové práce, pracovala jsem po dobu osmi měsíců jako dobrovolník

v jednom z hospiců. Jelikož tato organizace nesouhlasila s realizací výzkumu (důvodem

bylo natáčení rozhovorů s pracovníky – pořízování hlasového záznamu), oslovila jsem

několik dalších organizací. Z důvodu zachování anonymity zde nebudu uvádět názvy

organizací. Dvě z nich souhlasily s tím, abych výzkum realizovala. Pro tyto organizace

jsem vypracovala informovaný souhlas (viz příloha č. 2) 

Sledovanými jedinci byli vybraní pracovníci přímé obslužné péče pracující ve dvou

hospicích. V hospici H1 jsem si vyjednala stáž na oddělení. V průběhu této stáže jsem

náhodně oslovovala pracovníky s žádostí o rozhovor. Management organizace můj

výzkumný záměr podporoval, ale vzhledem k povaze zkoumaného tématu preferoval,

abych oslovila pracovníky sama. V této organizaci se mi podařilo realizovat rozhovor se

sedmi pracovníky z nichž někteří byli zástupci managementu (ředitelka, vrchní sestra).

Další informace a zjištění čerpám z terénního deníku, který jsem zde vedla v průběhu

stáže. Ta představovala mojí přímou práci s pacientem na oddělení. Stáž probíhala

v rozsahu čtyř pracvních dní. 

Ve druhém zkoumaném zařízení H2 jsem též měla možnost vykonat krátkou stáž na

oddělení a později dojíždět natáčet rohovory s pracovníky. Ve druhém zkoumaném zařízení

jsem však neměla stejnou pozici jako v hospici H1. Zde mi rozhovory předjednal ředitel

organizace. Stejně jako v prvním zařízení jsem mohla hovořit s pracovníky přímé obslužné

péče, ale i se zástupci managementu (vedoucí sociální praocovnice, vrchní sestra, ředitel,

vedoucí lékař). Zde jsem hovořila s deseti pracovníky. Stejně jako v prvním zařízení jsem

vycházela z pozorování a rozhovorů s pracovníky oddělení, na kterém jsem vykonávala

stáž. 

V úvodu diplomové práce jsem uváděla, že se během výzkumu soustředím na

potřeby pracovníků. Tyto potřeby se mi podaří lépe identifikovat v případě, že budu

vycházet z požadavků kladených na pracovníky hospice. Požadavky na pracovníky jsem

definovala v teoretické části práce. V průběhu výzkumu jsem se soustředila na zmapování

oblasti potřeb a požadované podpory ze strany pracovníků v zařízení H1 a H2. Nejprve



jsem definovala a identifikovala náročné situace tak, jak je vnímají jednotliví pracovníci.

Tam, kde pracovník souhlasil, uvádím pozici na které v zařízení pracuje. Posléze jsem

realizovala rozhovory s managementem organizace. Téma se opět vztahuje k podpoře

pracovníků přímé obslužné péče. Zde se ale kromě jiného zaměřuji na oblast výběru

nových pracovníků. Od managementu zjišťuji s jakými obtížnými situacemi se sám potýká.

Samostatnou oblast představuje téma supervize jako jedna z možných podpor

pracovníků. V obou zařízeních je nějakým způsobem realizována supervize, čili je reálné

porovnat způsoby zavádění supervize do organizace, nároky kladené na supervizory

a postoje některých zaměstnanců. 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a posléze doslova přepsány přepisovatelkou.

Všechny rozhovory jsem posléze kódovala, jednotlivá témata byla seskupena

a analyzována. V některých pasážích přistupuji k citaci části rozhovoru, tam, kde to je

vhodné, pokusím se o analýzu výstupu. 

Jako metodu sběru dat jsem zvolila rozhovor pomocí návodu. Podle Hendla „návod

k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat.

Tento návod má zajistit, že se dostatečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata.

Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný

problém“. (Hendl, J., 2005: 174). Další metodou bylo zúčastněné pozorování a studium

dokumentů, vnitřních pravidel organizace a informačních materiálů. V zúčastněném

pozorování jsem využila i neformálního rozhovoru s pracovníky. 

1.1 Popis zkoumaného prostředí

1.1.1 Hospic H1

Hospic se nachází v klidné části města. Jedna z částí budovy v minulosti sloužila pro

jiné účely, další část byla přistavěna za účelem provozovat zde lůžkový hospic. Tehdejší

občanské sdružení se inspirovalo a získalo zkušenosti s provozem budovy v jiném hospici.

Hospic byl otevřen a první pracovníci přijímání v lednu 2000. Současná ředitelka zde

pracuje od počátku založení hospice, původně na pozici vrchní sestry. V předchozích letech

pracovala jako zdravotní sestra v jiném hospici, sama tedy získala zkušenosti od lůžka

pacientů. Hospic disponuje dvaceti šesti lůžky, která se nacházejí ve dvou patrech. Pokoje

jsou jednolůžkové s přistýlkou pro možnost přespání rodiny nebo blízkého člověka. Na



každém patře je též jeden dvoulůžkový pokoj. Tyto dvoulůžkové pokoje jsou využívány

především pro respitní pobyty pacientů.

Pacienty hospice jsou lidé, kteří se nacházejí v terminální fázi svého onemocnění.

Nejčastěji se jedná o onkologické pacienty, u kterých byla ukončena léčba a lékařem

doporučena již pouze léčba paliativní. V některých případech se jedná též o polymorbidní

pacienty. Personál hospice se tedy zaměřuje především na léčbu bolesti pacientů a jejich

cílem je doprovázení umírajících pacientů a jejich rodin v období úmrtí blízkého člověka.

Pacienti se zde mohou v průběhu svého pobytu účastnit volnočasových aktivit, které

probíhají v prostorách hospice. Tyto aktivity, např. hudebně literární odpoledne, ruční

práce apod. jsou realizovány za pomoci dobrovolníků. Ti též nabízejí společnost

pacientům, doprovod na procházkách apod. Nábor dobrovolníků, jejich proškolení

a supervize zajišťuje jedna z pracovnic, která však kromě úvazku koordinátorky

dobrovolníků vykonává v zařízení i jiné pozice. Velký důraz je zde kladen i na duchovní

péči o pacienty. Ti mají možnost se účastnit bohoslužeb přímo v kapli zařízení. Hospic

nabízí i služby mobilního hospice, který je určen pro pacienty, kteří si přejí zemřít doma.

Tato služba byla zavedena zhruba před rokem. V současné době se jedná spíše

o doplňkovou službu. Dle slov pracovnice, pacienti a jejich rodiny v  terénu nejsou příliš

zvyklí těchto služeb využívat, nebo narážejí na finanční problémy. Tato péče není

v současné době hrazena ze zdravotního pojištění. Pacient a jeho rodina si o ni mohou

požádat, pokud žijí do dvaceti pěti kilometrů od města, ve kterém sídlí hospic. Pro účely

analýzy vybraných oblastí, budu tento hospic dále v textu označovat jako H1.

1.1.2 Hospic H2

Hospic se nachází na okraji menšího města ve Středočeském kraji. Zařízení bylo

otevřeno v roce 2008. Současný ředitel zde pracuje třetím rokem. Tento hospic disponuje

kapacitou dvacet čtyři jednolůžkových pokojů a třemi dvoulůžkovými pokoji. Všechny

pokoje jsou vybaveny přistýlkou pro blízké nebo příbuzné osoby zde ubytovaných

pacientů. Snahou hospice je přiblížit se domácímu prostředí pacientů jak denním režimem,

tak i prostředím. Své služby nabízí pacientům, kteří stejně jako v předchozím zařízení, trpí

nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Stejně jako v předchozím

zařízení je cílem hospice mírnit bolest, zachovat důstojnost pacienta a zároveň poskytovat

podporu jeho blízkým. Další službou, kterou hospic nabízí, jsou služby Domácího hospice.

Na rozdíl od předchozího zařízení, byl lůžkový hospic postaven až několik let poté, co byly

umírajícím pacientům a jejich rodinám nabízeny služby Domácího hospice. Ten je

provozován i v současné době. Pracovníci Domácího hospice jsou zároveň zaměstnáni



v lůžkovém hospici. Své služby mohou poskytovat v dojezdové vzdálenosti do třicet

kilometrů od města. Další samostatnou službou, kterou zařízení nabízí, je Centrum denních

služeb, které se nachází v prostorách hospice. Cílem této sociální služby je napomoci

pacientům trávit jejich volný čas. Program nabízí i osobám, které přijíždí z  jiných

sociálních služeb, nebo ze svých domovů. U této skupiny je tedy cílem umožnit zůstat co

nejdéle v přirozeném sociálním prostředí, smysluplné využití volného času, podpora

a motivace k udržení nebo zlepšení samostatnosti. Pracovnice Centra denních služeb

připravují na každý den program podle toho, jací pacienti jejich prostředí navštíví. Berou

ohledy na počet pacientů, ale i na typ jejich postižení. V  případě potřeby zajišťují též

dopravu pacientů. Jejich služby jsou též orientovány na rodiny a blízké osoby jejich

klientů, kteří mohou též do Centra docházet a trávit zde čas.

Další službou, která je veřejnosti poskytována, je půjčovna kompenzačních

pomůcek. Tato služba se však nachází v jiném, větším městě. Zařízení má též vybudovaný

dobrovolnický program. Využívá pomoci jak dobrovolníků – jednotlivců, tak firemního

dobrovolnictví. V hospici pracují dvě koordinátorky dobrovolníků, které organizují nábor

i školení. Své dobrovolníky nabízejí i do nemocnice v nedalekém větším městě. Tyto

pracovnice pracují pro hospic na jiných pozicích, koordinátorskou činnost vykonávají na

malý úvazek.

I tento hospic klade důraz na duchovní péči o své pacienty. Ti zde mohou využít

kaple, účastnit se bohoslužeb. Případně, pokud pacienti a jejich rodiny chtějí, mohou

využít služeb psycholožky. Pracovníci hospice se soustřeďují i na podporu pozůstalých,

pokud o ni projeví zájem. Dvakrát do roka pořádají tzv. vzpomínková setkání. Pro účely

analýzy vybraných oblastí, budu tento hospic v dalším textu označovat jako H2.

Obě zařízení spojuje realizace osvětové činnosti v oblasti paliativní péče. Nabízejí

možnost exkurzí, domluvení stáží. Zařízení H1 dokonce nabízí možnost ubytování stážistů

přímo v hospici. V nabídce hospiců jsou i vzdělávací projekty v oblasti paliativní péče,

pořádání kurzů a seminářů.

1.2 Výzkumné otázky 

  Jakou činnost v hospici vykonáváte? 

Jak byste popsal vzahy na pracovišti? Jak je sám / sama vnímáte?

Co je pro vás při práci s klientem nejvíce náročné?



Co byste potřeboval / potřebovala pro to, aby se vám zde lépe pracovalo? 

Kde získáváte největší podporu pro to, abyste v hospici mohl / mohla 

pracovat?

Co pro vás představuje supervize? 

V případě, že docházíte na supervize, jak je vnímáte?

Jak by podle vás měl vypadat ideální supervizor? 

1.3 Odůvodnění volby výzkumných otázek 

V úvodu rozhovoru budu s pracovníky otevírat pro ně „bezpečné“ téma. První otázka

směřuje k tomu, jakou práci v hospici vykonávají, moje představa je ta, že popíší svůj

běžný pracovní den.

Otázka směřující k popisu vztahů na pracovišti bude sloužit pro mou lepší orientaci

ve zkoumaném prostředí. Cílem je zjistit vazby na pracovišti, kdo s kým nejvíce

spolupracuje, způsob předávání informací a nahlédnutí do organizační kultury pracoviště.

K otázce náročnosti při práci s klientem jsem přistoupila z toho důvodu, že

předpokládám přípravu na otevření pro pracovníky obtížných témat – definování toho, co

by potřebovali pro to, aby se jim lépe pracovalo. Předpokládám, že především pro

pracovníky v přímé obslužné péči (pracovníci v sociálních službách, ošetřovatelé, sanitáři)

bude obtížné uchopit a pojmenovat téma svých potřeb (říct co od managementu potřebují).

Téma zdrojů podpory jsem zahrnula, protože předpokládám, že výstupem práce bude

doporučení péče a podpory zaměstnanců při výkonu jejich profese. Je možné, že

v některých zkoumaných zařízeních již nyní poskytují pracovníkům zdroje podpory, které

mohou sloužit jako inspirace pro ostatní služby.

Téma supervize jsem záměrně zvolila až na konec rozhovoru. Jedním z důvodů bylo

to, abych nekontaminovala rozhovor svým statusem studenta oboru supervize a aby

pracovníci odpovídali podle svých pocitů a sdělovali své pravdivé postoje k supervizím.

1.4 Přepokládaná úskalí při získávání dat

Předpokládám, že nejprve budu vykonávat stáž a souběžně s ní rozhovory v hospici

H1. Po ukončení stáže přejdu do druhého zkoumaného zařízení H2. Předpokládám, že při

pořizování rozhovorů v hospici H2 budu již částečně ovlivněna předchozí zkušeností. 



Jsem si též vědoma toho, že se v průběhu rozhovoru dotkneme témat, která mohou

být pro pracovníky náročná, mohou mít obavy z toho, aby jejich výpovědi nepoškodily

jejich osobu nebo vztahy v týmu. Toto vědomí mne též vedlo k tomu, abych si před

vstupem do terénu vyjednala několikadenní stáž na oddělení, kde bych pracovníky poznala

neformálně.

Nevyváženost při získávání dat též představovalo oslovení pracovníků s žádostí

o rozhovor. Ve zkoumaném zařízení H1 jsem absolvovala delší stáž v rozsahu čtyř dnů.

Během těchto dní jsem si sama vyjednala s pracovníky natáčení rozhovorů. V některých

případech mi byla nápomocná vrchní sestra, která oslovila pracovnice sociálního úseku.

Pracovníky přímé obslužné péče jsem se žádostí o rozhovor oslovovala sama. Setkala jsem

se se všeobecným odporem k poskytnutí rozhovoru na diktafon. Pracovníci raději mezi

sebou neformálně hovořili v denní místnosti. Zde jsem jednou dostala souhlas s natočením

rozhovoru s kolegyní a v dalších případech jsem si mohla zaznamenávat postřehy z praxe.

Ve druhém zkoumaném hospici H2 jsem jako první absolvovala schůzku s jeho

ředitelem, který mi poskytl rozhovor. Dotazoval se, které pracovníky a na kterých pozicích

bych potřebovala k realizaci dalších rozhovorů. Jejich kontakty mi sám předjednal. Další

kroky, jako je například zaslání informovaného souhlasu, vyjednání termínu a času na

rozhovor jsem si dojednávala s pracovníkem sama. V hospici H2 jsem vykonala pouze

dvoudenní stáž. V průběhu stáže jsem také zaznamenala témata pracovníků v denní

místnosti. Tato témata se však často vynořovala v rozhovorech s ostatními pracovníky.

1.5 Etická dilemata

Při zvažování etických otázek jsem se zamýšlela především nad tím, do jaké míry

mohu v diplomové práci využít mou zkušenost z hospice, ve kterém jsem pracovala jako

dobrovolník. Vzhledem k tomu, že mi organizace neumožnila realizovat výzkum, nemohu

použít ani záznamy z terénního deníku. Vycházím tedy pouze ze svých postřehů během

docházení na oddělení. Pracovníky zde nejmenuji, snažím se identifikovat pozice pouze

tam, kde je to nezbytně nutné pro zachování kontextu. 

V obou zkoumaných zařízeních si mohli pracovníci vybrat, zda chtějí zachovat

úplnou anonymitu (neuvádět pozici, na které v zařízení pracují). Ve výstupech z výzkumu

neuvádím název hospice a snažím se ho co nejméně lokalizovat. Nabídku neuvádět pozici

v oranizaci zvažovaly např. vrchní sestry (v každém zkoumaném zařízení zpravidla pracuje

pouze jedna vrchní sestra). 



2. Náročné situace pro pracovníky hospiců a možné způsoby podpory ze 
strany managementu

Péči o pacienty hospice zajišťuje tým ošetřovatelů, pracovníků v sociálních službách

a zdravotních sester. Jejich činnost koordinují staniční sestry, které jsou podřízené vrchní

sestře. Personál úzce spolupracuje s lékaři hospice a sociálními pracovníky. Vzhledem

k tomu, že zařízení H2 nabízí i odlišné typy služeb, v analýze se pokusím identifikovat

náročné situace i pro pracovníky z těchto součástí hospice.

V průběhu rozhovorů s pracovníky jsem se v nejprve zaměřila na jejich činnost

a náplň práce v hospici. Zajímala jsem se o každodenní činnosti, které pracovníci

vykonávají. Někteří pracovníci vzpomínali na svou předchozí praxi a zmiňovali motivaci,

se kterou přišli do hospice pracovat. Posléze jsem se soustředila na téma náročných situací,

se kterými se setkávají při své práci v hospici. Tyto situace by se daly rozdělit do několika

oblastí. První z nich je oblast jednání se zájemci o služby hospice, přímá práce s pacientem

hospice a jeho rodinou. Další obtížné oblasti se dotýkají spíše interpersonálních konfliktů

uvnitř týmu a personálního obsazení služby.

2.1 Oblast jednání se zájemcem o služby hospice, přímá práce 
s pacientem

Jednání se zájemci o služby hospice vede v případě obou zařízení sociální pracovník.

V H1 pracuje sociální pracovnice pro lůžkový hospic, druhá sociální pracovnice zajišťuje

chod mobilního hospice. Dle svých slov se ale v případě potřeby vzájemně zastupují.

V zařízení H2 je zaměstnána vedoucí sociálního úseku. Ta koordinuje činnost sociálního

pracovníka pro lůžkový hospic a službu Domácího hospice. Vede též pracovníky Centra

denních služeb a pracovníky v sociálních službách, kteří zajišťují péči o pacienty

v respitních pobytech. V jejích kompetencích je i zajištění provozu Půjčovny

kompenzačních pomůcek.

Sociální pracovníci komunikovali osobně s pacientem a jeho rodinou až po přijetí do

hospice. O přijímání nových pacientů rozhoduje lékař hospice na základě lékařské zprávy.

Vzhledem k charakteru služby není ve většině případů reálné, aby sociální pracovník

prováděl sociální šetření se zájemci o službu. Sociální pracovníci vnímali jako náročné

situace, když lékařská zpráva neodpovídala reálnému zdravotnímu stavu zájemce, nebo

zájemce nebyl informován o svém zdravotním stavu a důvodech, proč přichází do hospice.



Řešení těchto situací je v kompetencích lékaře, ale sociální pracovník je ten, který pomáhá

zajistit jinou službu či návrat do rodiny pacienta za pomoci terénních služeb. 

Sociální pracovník ze zařízení H2 popisoval náročné situace z pohledu člověka, který

se na pozici zapracovává. V porovnání se svým předchozím zaměstnáním vnímal svou

práci zde jako náročnější. Náročnost identifikoval především  ve vyšší potřebě

administrativních činností a okrajovosti práce s pacientem. Často narážel na problémy

v komunikaci s pacienty. Psychickou náročnost viděl spíše v jednání s mladým žadatelem

či pacientem. Tuto oblast náročnosti zmiňovali i další pracovníci. Nejvíce zatěžující pro ně

bylo pečovat o mladé pacientky s dětmi či osoby v podobném věku jako jsou oni sami.

Z výše uvedeného vyplývají nejasné kompetence některých pracovníků a těžkosti při

výkonu jejich profese. Sociální pracovník je ten, kdo přijímá, kompletuje a přináší

lékařskou zprávu k posouzení lékaři. Z povahy své profese nemůže hodnotit zdravotní stav

pacienta. V případě cílové skupiny, které hospic poskytuje své služby, je nereálné

prodlužovat proces přijímání pacienta do péče. Na jednu stranu by se například sociálním

šetřením ošetřila situace, kdy pacient neví, proč přichází do hospice, na druhou stranu je

pochopitelné, že pacient potřebuje služby hospice co nejdříve.

V případě, že lékařská zpráva neodpovídá skutečnému stavu pacienta, je na

sociálního pracovníka vyvíjen tlak, aby situaci řešil. Pacient nemůže zůstat v  hospici,

neboť by mu nebyla ze strany zdravotní pojišťovny zaplacena péče. Sociální pracovník

musí řešit situaci „předáním“ pacienta do jiné, nejlépe sociální služby, případně domů,

a pomoci mu zajistit terénní sociální službu.

Stejný tlak je na sociální pracovníky vyvíjen v případě přijetí nového pacienta.

Domnívám se, že tato situace souvisí s financováním hospicové péče (uvedeno v kapitole

1. Hospic) a co nejrychlejším získáním financí v podobě příspěvku na péči. V některých

případech se stává, že do hospice přichází pacient, který nemá tento příspěvek přiznán,

případně o něj nemá ani požádáno. Obtížnost zde shledávám především v délce procesu,

který předchází přiznání příspěvku na péči, ale také v proměnlivosti soběstačnosti

u pacienta a kolísáním jeho zdravotního stavu.

Na sociální práci v hospici H2 jsem se pokusila hledět optikou sociálního

pracovníka, který se na své pozici v době, kdy jsem s ním vedla rozhovor, zapracovával.

Nacházel se v pro něj dosud neznámém prostředí a pracoval s novou cílovou skupinou.

Z rozhovoru mohu usoudit, že na něj byl kladen až příliš velký tlak, aby se v práci co

nejrychleji osamostatnil. Nezjišťovala jsem, jak má organizace nastavený proces

zaškolování nových pracovníků. Tato situace jistě nebyla záměrná. Sama vedoucí



sociálního úseku musela zajistit několik dalších služeb, a proto se nemohla systematicky

novému kolegovi věnovat.

Pracovníci z přímé obslužné péče v zařízení H1 identifikovali jako nejnáročnější

situace spojené s přijetím pacienta do hospice na delší dobu. Tímto vzniklo víc času dostat

se s pacientem do užšího kontaktu a vytvořilo se víc možností pro navázání vztahu.

V těchto případech bylo pro pracovníky náročnější doprovázet pacienta v  průběhu umírání.

Jedna z pečovatelek nabízela porovnání s prostředím nemocnice, ve které v minulosti

pracovala. Práci v hospici popisuje jako „krásnou práci s lidmi v rodinnějším prostředí“

(Pečovatelka H1). Zároveň ale zmiňuje náročnost práce z důvodu větší fyzické námahy, ale

i větší nápor na psychiku pracovníků z toho důvodu že „pacienti zde umírají přímo před

očima, za tu dobu co tu jsou, si na ně zvykneme, máme je rádi, z toho důvodu je to pro mě

docela těžké“ (Pečovatelka H1). Obdobnou situaci v průběhu rozhovoru uvedl i ošetřovatel

ospice H2. Uváděl: „Několik pacientů v průběhu praxe mi přirostlo k srdci, někteří

pacienti, kteří jsou tu delší dobu, vyžadují od personálu i tykání“ (Ošetřovatel H2).

Vzhledem k tomu, že v tomto zařízení jsem měla možnost hovořit s ošetřovatelem, jako

náročnou stránku neuváděl fyzickou námahu při práci s pacientem, náročnost identifikoval

spíše v oblasti přímého kontaktu s pacientem. Ohnisko náročnosti spatřoval v odhadu toho,

zda pacient vyžaduje fyzický kontakt či nikoli a manipulaci s pacientem přes jeho bolesti.

Délka práce a kontaktu s pacientem bezesporu hraje ve vztahu pacient a pracovník

velkou roli. Pacienti, dle pracovníků, tráví v průměru v hospici několik týdnů, jsou zde ale

i výjimky. Vzhledem k tomu, že by v hospici měl pracovat multidisciplinární tým

a pacientem není ve většině případů jen jeden člověk, ale i jeho okolí, je tím více vyvíjen

nátlak na ošetřující personál. Ten během péče o pacienta vyslechne mnoho životních

příběhů, skládá si mozaiku, obrázek o pacientovi. Pacienti, ale i jejich rodiny, si často ke

konci života mají potřebu „urovnat vztahy“. Čím déle je tedy pacient v hospici, tím více se

k němu personál přiblíží, sžije se s ním. O to těžší je pak loučení.

 Někteří pracovníci vnímali náročnost své profese v nutnosti poskytovat komplexní

péči nejen pacientům, ale i jejich rodinám. V hospici pracovníci doprovází pacienta a vidí

rodinu, která často trpí, potřebuje pomoci, vyslechnout. Pracovníci hospice musejí mít

vysokou schopnost empatie a zároveň potlačit i svoje potřeby v případě, kdy si chce klient

povídat. „I když máte spoustu jiné práce, když si chce klient povídat, od klienta se

neodchází, povídáme si tu s ním“ (Staniční sestra H2). Někteří pracovníci z přímé péče ale

vnímali jako významné stanovení hranic při práci s pacientem. V praxi naráželi na

požadavky jako je možnost tykání, požadavky na sdělování svého telefonního čísla, ale



i zvaní pracovníků na rodinné akce. Tyto problémy identifikovali především v tom, že se

snaží vytvořit pacientům a jejich rodinám příjemné „domácí“ zázemí (například Centrum

denních služeb H2), ale na druhou stranu jako nutné vnímali zachovat profesionalitu

v přístupu k pacientovi.

V případě hlubší analýzy této problematiky vnímám neustálé dilema v přístupu

personálu k pacientům. Personál se na jednu stranu snaží vytvářet příjemné, domácí

prostředí, vyhovět pacientům („Když si chce klient povídat, povídáme si s  ním“), ačkoli

má personál na druhou stranu další povinnosti a práci. Tyto povinnosti narůstají, jejich

potřeby nejsou uspokojovány („Nyní se věnuji pacientovi“), jsou odsunovány na druhou

kolej. Tím může vznikat u pracovníků napětí, které nemohou ventilovat. Potlačují své

emoce a své potřeby.

2.2 Náročné situace při jednání s rodinou pacienta a možné způsoby 
podpory managementu v této oblasti

Pracovníci jako specifickou vnímali spolupráci s rodinou pacienta. U rodin často

fungovaly obranné mechanismy, některé rodiny si nepřály, aby pacient věděl o své

nevyléčitelné nemoci a o tom, že se nachází v hospici. Dle jedné z pracovnic právě tento

fakt ztěžoval bilancování pacienta na konci jeho života, ale i urovnávání osobních

záležitostí a nedostatečné využití času, který zbýval do konce života pacienta. Personál ale

často vnímal situace jako velmi specifické a individuální. Většinou popisovali dva póly

– od naprosté nekomunikace rodiny pacienta s ním a několikaletého přerušení kontaktu,

přes situace, kdy rodina tráví s pacientem v hospici každou chvíli. V některých případech

pracovníci naráželi i na požadavky rodin zachovat stejnou péči jako měl pacient

v nemocnici, ačkoli tato péče už pacientovi nebyla ku prospěchu. Zde se jako významný

prvek objevovala dostatečná komunikace s pacientem (dávkování pravdy) a jeho rodinou,

kdy zdravotničtí pracovníci osvětlovali principy paliativní péče a důvody, proč nemohou

indikovat léčebné postupy jako v nemocnici.

V rámci oblasti komunikace s pacientem, ale i jeho rodinou, může poskytovat

významnou dávku podpory právě management zařízení. Například podle  Doporučení

Evropské asociace pro paliativní péči jsou „dobré komunikační dovednosti základním

předpokladem kvalitní paliativní péče. Komunikací se rozumí interakce mezi pacientem

a zdravotníky, ale také interakce mezi pacienty a jejich příbuznými, jakož i interakce mezi

různými odbornými zdravotnickými pracovníky a službami podílejícími se na péči.

Nespokojenost a stížnosti na péči mohou často vyplývat spíše z neefektivní komunikace než



z nedostatečného poskytování péče, zatímco efektivní komunikace, jak bylo prokázáno,

péči o pacienta zlepšuje“(Radbruch L., Payne S., 2009:23, 24). 

Dle uvedeného doporučení je nezbytné liniovým pracovníkům zajistit výcvik, další

odpovídající vzdělávání, prostorové podmínky a dostatečný čas pro komunikaci s pacienty

a jejich rodinami. Též je nutné poskytnout čas pro výměnu informací v rámci týmu, ale

i přístup personálu k informačním technologiím. V průběhu rozhovorů s pracovníky jsem

zaznamenala, že pro ně není až tak náročný fakt, že pacienti v zařízení umírají. Zástupci

managementu organizací tento fakt přisuzovali spíše než podpoře pracovníků pečlivému

výběru uchazečů o práci v hospici.

Výběrové řízení na pracovníky přímé péče bylo dlouhodobější, propracované,

v jednom zařízení uchazeči o práci v hospici vyplňovali dotazník navržený psychologem,

v obou zařízeních byla podmínkou přijetí vykonaná stáž na oddělení a pohovor s  komisí.

Podmínkou práce v hospici je smíření s vlastní smrtelností a přijetí smrti jako součásti

života.

2.3 Náročnost ve vztazích uvnitř multidisciplinárního týmu 

Tato část textu je zaměřena spíše na pohled pracovníků na jejich roli v  týmu, vnímání

pracovního zařazení a identifikaci náročných situací v týmu. V obou hospicích je

zaměstnán multidisciplinární tým. Jelikož zařízení poskytuje zdravotně sociální služby,

v obou případech doplněné o možnost respitních pobytů pacientů a služby mobilního

(domácího) hospice, na pracovišti se potkává celá škála zástupců jednotlivých profesí.

Z pozorování provozu vyplynulo, že v prvé řadě jde o téma propojení zdravotního

a sociálního úseku v obou zařízeních. 

Střet těchto dvou světů na jednom pracovišti v praxi nabízí mnoho rozmanitých

situací, ale i vzájemných nedorozumění. Někteří pracovníci sami poukazovali na konflikty

mezi sociální prací a zdravotním či ošetřovatelským týmem. Problém identifikovali v tom,

že sociální práce sama o sobě není měřitelná a obtížně se identifikují její výstupy. "…a že

tedy sestřičky můžou mít pocit, že se sociální pracovnice nepředřou... papírová a vztahová

práce není tolik vidět." Sama pracovnice by tudíž uvítala "větší toleranci některých kolegů

k práci a respekt k práci druhých profesí“ (Pracovnice H1).

Podobnou situaci identifikovala i jedna ze zdravotních sester ve druhém hospici.

Uvádí, že by ze svého pohledu potřebovala nějaký „spojovací materiál“ mezi profesemi.

Ze svého úhlu pohledu vnímá že „vše dobře funguje na patrech, ale ne úplně dobře, tím



neříkám, že to nefunguje úplně…ale jsou zde i jiná než zdravotnická povolání. Tam si

myslím, že bychom uvítali nějaký tmel“(Staniční sestra H2). 

Obdobný problém vnímá i vedoucí sociální pracovnice zmiňovaného hospice.

Popisuje jej jako bariéru mezi sociálním a zdravotním úsekem. V minulosti proběhla snaha

o zlepšení komunikace mezi úseky a pozvání zdravotníků na společnou supervizi. Ta se

však nikdy nezrealizovala. Důvodem je pravděpodobně to, že „pracovníci sociálního

úseku mají menší bariéry v tom, setkávat se v průběhu dne v zařízení. Máme pevnou

pracovní dobu, zdravotní pracovníci pracují na směny, vždy tedy musí přijít někdo ve svém

volnu, nebo po noční, kdy by si šel raději odpočinout. Je to v  tomto směru komplikovanější,

my se snáz sejdeme, když je to potřeba“ (Vedoucí sociální pracovnice H2).

Managementy organizací v těchto případech reagují a snaží se propojit činnost všech

profesí alespoň realizací společných porad. Ve zkoumaném zařízení H1 byla v minulosti

snaha realizovat týmové supervize po jednotlivých odděleních. Toto se však neosvědčilo.

V současné době jsou jak supervize, tak porady pro pracovníky povinné a jsou na ně

přizváni zástupci všech profesí. Podpora managementu zde spočívá především v  podpoře

otevřené komunikace mezi pracovníky a vypracováním systému předávání informací

v zařízení např. písemně záznamy z porad, oběžníkem, kde se může vyjadřovat kdokoli

k jakémukoli tématu apod.

Téma konfliktů a horšího propojení týmu sociálních a zdravotnických profesí jsem

zmiňovala v teoretické části práce (1.2 Multidisciplinární tým str. 7). Autoři, polemizují

nad rozdílnou filozofií ze které obě profese vycházejí. Oba týmy mají rozdílnou pracovní

náplň, jinou pracovní dobu, rozdílnou kulturu v oblékání – zdravotničtí pracovníci se

převážně odlišují nošením uniformy. Z mého pozorování a analýzy prostředí vyplynulo též,

že obě profese v hospicích zastávají převážně ženy. Pracovnice v přímé obslužné péči

vykonávají svou práci na oddělení (práce je tedy více vidět). Tyto pracovnice vykonávají

přímou práci s pacientem. Pracují více s jeho tělesností, kromě slova též používají své

ruce.

Práce s pacientem je ve většině případů fyzicky namáhavá. Ženy – pracovnice u ní

často musí používat ne příliš estetické ochranné pracovní pomůcky (zástěry, gumáky do

sprchy, jednorázové rukavice apod.). Zástupkyně (zástupci) profese mohou mít též pocit,

že v průběhu péče o pacienta zvládají i rozhovor s ním.

Za účelem rozhovoru s pacientem spíše přichází na oddělení sociální pracovnice.

V obou organizacích neměla sociální pracovnice svou kancelář na oddělení. Její část práce

tvoří též administrativa (stejně jako například u zdravotních sester), ale u sociální

pracovnice není v průběhu dne „vidět“ co dělá. V rámci organizace není nucena nosit



uniformu. K pacientům dochází ve svém „civilním“ oděvu, není nucena používat ochranné

pracovní pomůcky.

V mnou zkoumaných hospicích ve většině případů sociální pracovnice zastávala

několik pracovních úvazků najednou (koordinátorka dobrovolníků, zdravotní sestra,

organizace oddělení respitní péče apod.). Domnívám se však, že dosud nepříliš zasahuje do

přímé péče o pacienta. Moje hypotéza vychází z odborné literatury a výčtu toho, jaké role

může sociální pracovník zastávat na oddělení (případová práce s pacientem, jednatel,

zprostředkovává zdroje, pomáhá při osobním rozvoji pacientů, podává odborné sociální

poradenství, pomáhá řešit konflikty apod.)

 V obou zkoumaných zařízeních jsem se setkala s tím, že práce sociálních pracovníků

v hospicích byla založena víceméně na poradenské činnosti a administrativě, která

provázela proces přijímání, průběh péče a ukončování pobytu pacienta. Sociální pracovníci

představovali jakýsi most mezi pacienty, jejich rodinami a dalšími institucemi.

Při rozhovorech se sociálními pracovníky obou zařízení jsem se setkala jen

s částečným naplňováním většího počtu rolí. Důvodem je především, jak zmiňovali, jejich

zahlcení administrativou. Subjektivně též vnímali jako nedostatečný čas, který tráví

s pacientem. S pacienty v obou hospicích tráví nejvíce času zástupci zdravotnického

personálu, kteří předávají informace o pacientech či zprostředkovávají návštěvu sociálního

pracovníka na pokoji pacienta, v případě, že je to třeba. Sociální pracovník tedy nebývá

ten, kdo koordinuje péči o pacienty. Tento fakt je především způsoben nízkým počtem

sociálních pracovníků pracujících v hospicích. Roli zde může hrát i všeobecné vzdělání

sociálních pracovníků – nejsou školeni přímo pro práci v hospici. Své vzdělání si ve

většině případů doplňují až v průběhu výkonu své profese.

2.4 Kumulace pracovních rolí, nedostatek pracovníků v poskytované 
službě

V obou analyzovaných zařízeních jsem se setkala s tím, že pracovníci vykonávali

více pracovních rolí v různých úvazcích. Např. pracovnice Centra denních služeb zároveň

koordinovala dobrovolnický program (H2), sociální pracovnice pro mobilní hospic (H1)

vykonávala při svém úvazku i práci sociální pracovnice a koordinátorky dobrovolníků

apod. Pracovníci povětšinou nespatřovali v kumulaci svých rolí větší problémy.

V některých případech si pouze pro sebe potřebovali ujasnit v jaké roli momentálně před

pacientem a jeho rodinou vystupují. Pracovníci spíše identifikovali problémy v nízkém

počtu pracovníků (H2) a to především pracovníků v sociálních službách, kteří by zajistili



respitní pobyty pacientů, které hospice též nabízí. V některých okamžicích je musí

zastupovat pracovníci věnující se pacientům lůžkového hospice a tyto situace s  sebou nesly

konflikty především s rodinami pacientů, které měly pocit nedostatečné péče o své blízké.

Jak jsem již zmiňovala v předchozím odstavci, především sociální pracovníci by

uvítali možnost rozšíření svého týmu (H2) a jeho větší stabilitu. Vedoucí sociální

pracovnice jako obtížnou situaci definovala neustálé zapracovávání nových sociálních

pracovníků v minulosti „na sociálním úseku je toho tolik, že to není pouze zaučením, je to

otázka několika měsíců, než se nový sociální pracovník zaučí. A když už se do toho

pracovník trošku dostane, odchází, je to neustále dokola a není to ideální“. (Vedoucí

sociální pracovnice H2).

3. Způsoby řešení obtížných situací ze strany pracovníků, zdroje jejich 
podpory

V této kapitole se zaměřím na identifikaci možných způsobů, kterými pracovníci

přímé obslužné péče řeší náročné, či pro ně obtížné situace. Vzhledem k tomu, že zde budu

uvádět příklady z obou organizací, kdy každá z nich disponuje jinými možnostmi, pokusím

se přiblížit i tyto možnosti či strategie vedení organizací. To je závislé především na tom

jak je organizace řízena, jaké má hodnoty, organizační kulturu a jaké nabízí možnosti, které

mohou pracovníci v případě potřeby využívat. Na vybrané typy organizačních kultur se

zaměřuji v teoretické části diplomové práce.

 Na základě mého pozorování a rozhovorů s pracovníky mohu usuzovat, že

zkoumané zařízení H1 se spíše přiklání k charakteristice zařízení, ve kterém je kladen

důraz na lidské vztahy, spolupráci, participaci, vzájemnou důvěru, soudržnost a rozvoj

každého člověka. Dle této charakteristiky je v zařízení komunikace neformální. Role vůdce

je ukotvena spíše v pozici facilitátora nebo rádce. (Lukášová, Nový a kol. 2004:63).

V tomto zařízení při rozhovorech s pracovníky přímé obslužné péče (pečovatelky,

ošetřovatelky) vyplynulo, jak velkou oporu spatřovaly v otevřenosti týmu. V případě úmrtí

pacienta či řešení různých konfliktních situací s rodinami pacientů pracovníci

identifikovali jako úlevnou ventilaci pocitů při rozhovorech s  kolegy. V průběhu své stáže

jsem zaznamenala i pravidelné docházení ředitelky zkoumaného zařízení na sesterny

a možnost personálu rozebírat vzniklé situace i s ní nebo vrchní sestrou. Přístup ředitelky

pravděpodobně spočívá v její profesní historii, kdy sama v minulosti pracovala u lůžka

pacientů v jiném hospici a posléze na pozici vrchní sestry v mnou zkoumaném zařízení.

Kromě jiného působí též jako supervizorka v jiných organizacích, proto může nahlédnout



na náročné situace pracovníků i z jiného úhlu pohledu. Pracovnice identifikovaly svou

práci jako hodně osobní „musíte to potom vypustit, nejde, abychom se do každé situace

nějak víc interesovaly, protože to by nás hodně poškodilo“ (Pečovatelka H1). 

Pro pracovnici je tedy podstatné náročnou situaci jako je úmrtí pacienta zpracovat,

ventilovat emoce jak s kolegyněmi, nebo i rodinou pacienta, ale posléze situaci uzavřít

a odstoupit od ní. Poškození pracovníka pravděpodobně identifikuje v profesním vyhoření

a následné neschopnosti v hospici pracovat.

Jako jeden z možných ventilů náročnosti své profese vnímala pracovnice z přímé

péče i docházení na supervize, které v zařízení v pravidelných intervalech probíhají a při

kterých mohou pracovníci hovořit o svých emocích, pokud chtějí. Přednost ale dávala

možnosti rozebrat situaci mezi sebou v týmu „pro nás je nejlepší řešit situaci, jakmile

nastane, někdy se nedá čekat na termín kdy bude supervize“ (Ošetřovatelka H1).

Obdobnou strategii volí i pracovnice přímé péče v hospici H2. V průběhu mé stáže

jsem zaznamenala, že ve volných chvílích hovoří v denní místnosti o pacientech, jejich

rodinách a zde ventilují své emoce. Tuto strategii volí i zdravotničtí pracovníci hospice.

Jedna z pracovnic uváděla „když se něco stane, musí se to řešit hned, ne po šesti týdnech

na supervizi, pracovníci to řeší mezi sebou, žádného supervizora nechtějí, říkají, že když tu

není někdo hned, tak jim to je potom k ničemu“(Vrchní sestra H2)

 Co se týče podpory managementu a vedení organizace H2, spíše bych jej

identifikovala jako otevřený změnám, tvořivosti a experimentování, což se projevuje

například ve vypracování systému předávání informací v zařízení, ale i směrem

k veřejnosti a jeho dalšího zdokonalování. Zařízení při komunikaci s veřejností využívá

sociální sítě, ale i své webové stránky.

Ředitel organizace pravidelně pořádá setkání se všemi pracovníky. Ti mohou na

setkání přinášet a otevírat různá témata, hovořit o svých problémech, klást dotazy, všichni

zaměstnanci jsou informováni o dění v hospici prostřednictvím novin umístěných na

toaletách, zaměstnanci se mohou vyjadřovat v oběžníku. Zároveň jsou spolutvůrci vize

a dalšího směřování organizace. Společně s managementem plánují a dále vyhodnocují

směřování organizace. Vedení a manažer zde vystupují v roli inovátora a vizionáře.

Ne všichni pracovníci se ale s tímto způsobem komunikace identifikují. Při

rozhovorech s nimi jsem zaznamenala i strategii přímého řešení náročné situace přímo

s vedením hospice, tento postup ale pravděpodobně vyplynul ze špatné zkušenosti

pracovníka se zveřejněním svého postřehu v rámci oběžníku. Jako významný prvek

podpory byla ze strany pracovníků přímé péče (zařízení H2) nejčastěji označována

psycholožka hospice.



Pracovníci pociťovali vůči ní důvěru, vnímali ji jako podporu uvnitř zařízení.

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že byla více vyhledávána tzv. zdravotnickými pracovníky.

Sama získává podporu ve svých vnitřních zdrojích a jako významný prvek podpory

označila i své individuální supervize, na které pravidelně dochází. Kromě jiného má

možnost účastnit se týmových supervizí tzv. multidisciplinárního týmu hospice.

 Supervizi vnímá jako důležitý prostor pro vlastní podporu, ale i místo, kde dochází

ke konfrontacím, lze zde vnímat i jiný úhel pohledu na problém. Jedna z  pracovnic

přirovnala tým hospice H2 k dobře fungujícímu organismu, který nepřijme nic špatného.

V rámci týmu je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy. Pro pracovníky a jejich práci je

důležitá dobrá atmosféra na pracovišti. Kromě jiného zdůrazňovala transparentnost vedení

organizace a otevřenost k řešení problémů pracovníků. Výše uvedené mechanismy

v současné době otevírají, alespoň v rámci možností komunikaci mezi pracovníky

jednotlivých týmů. Vedení organizace se snaží připravit prostředí pro realizace supervizí

pro zdravotnické týmy. Stále však naráží na jejich negativní zkušenosti se supervizí

z minulosti. Průniku supervizí nepomohla ani dobrá zkušenost psychosociálních

pracovníků se současným supervizorem. Zdravotnické týmy supervizi považují za

zbytečnou.

Významné zdroje podpory byly některými pracovníky identifikovány i v jejich

osobním a rodinném zázemí jejich koníčcích, které vykonávají ve svém volném čase, ale

i v možnosti zacvičit si i v zaměstnání (H2). Podle výše uvedeného, pracovníci preferují

okamžité řešení jejich náročné situace. V případě funkčního týmu hledají zdroje podpory

v něm. Myslím tedy, že je velikou investicí ze strany managementu věnovat energii právě

výběru nových pracovníků. V průběhu rozhovorů mne zaujalo přirovnání jedné

z pracovnic (tým jako dobře fungující stroj). Sám tým má dle mého seberegulující funkci.

Pokud tým dobře funguje, pracovníci hledají oporu v něm. Kolegové chápou o čem

práce je, znají pacienty, vědí, o kom pracovník hovoří.

V této kapitole jsem se též pokusila rozkrýt typy organizačních kultur ve kterých

pracovníci pracují. Myslím, že dle typu organizační kultury mohou pracovníci očekávat typ

pomoci při řešení jejich obtížných situací. Nezanedbatelnou roli v rámci podpory

pracovníků hraje ředitel organizace (vůdce organizace). Tuto hypotézu si kladu z toho

důvodu, že právě ředitel rozhoduje, co pracovníkům v rámci pracovní doby umožní. Nebo

jaké zdroje podpory pracovníkům dopřeje, nabídne.

Sami pracovníci zmiňovali své vnitřní zdroje podpory právě v dobře fungujícím

týmu. V obou případech má ředitel a management hlavní slovo v tom, koho do týmu

přijme. V obou případech ale i naslouchá hlasům personálu. Nový uchazeč v obou



zkoumaných zařízeních absolvuje stáž na oddělení. Management organizace se posléze

doptává pracovníků, jaký dojem na ně udělal v přímé péči s pacientem. 

 Jako významný zdroj podpory pracovníci vnímali vlastní zdroje v organizaci.

Důvodem bylo bezesporu to, že je možné náročnou situaci řešit ihned, ihned získat

podporu od kolegů, ventilovat své emoce v týmu.

Další možností, kde získat podporu, byla u některých pracovníků konkrétní

kolegyně. V hospici H1 to byla vrchní sestra, v hospici H2 psycholožka. Kolegyně, které

zmiňovaly tento podporující prvek, přičítaly těmto osobám určité vlastnosti - „je moudrá,

zkušená, přistupuje k práci s určitým profesním nadhledem, důvěřuji ji, můžu jí to říct,

neřekne to nikde jinde, chtěla bych jednou dorůst na její úroveň“. V těchto případech mi

popis vlastností kolegyně trochu rezonoval s požadavky kladenými na roli supervizora.

V dalších rozhovorech pracovníci zmiňovali i své „osobní“ zdroje podpory.

Nejčastěji se opakovalo téma „fungující zázemí doma“ a vlastní rodina. Tyto zdroje

podpory vnímám ve smyslu jakéhosi „odstřihnutí“ od práce, napření sil do jiného prostředí,

ale i možnosti se vypovídat, sdílet své zážitky z práce a ventilovat emoce.

Podobně jako podporující rodinné prostředí dávalo podporu i realizování a věnování

se svým koníčkům (četba, sport apod.). V těchto případech má pracovník možnost

poodstoupit z náročného prostředí. Další možností jak vystoupit z náročného prostředí bylo

i další vzdělávání pracovníků a supervize. Supervizi bych se ráda věnovala v samostatné

kapitole. Možnost dalšího vzdělávání jako podporu si interpretuji tak, že na jednu stranu

pracovnice získá nové informace, které může využít v praxi, ale i fyzicky vystoupí

z organizace, setká se s kolegy z jiných organizací, dochází k výměně informací z praxe,

získává nové kontakty.

4. Identifikace náročných situací z pohledu managementu (ředitelé, 
vrchní sestry)

Na tomto místě bych se ráda, alespoň ve stručnosti, zaměřila na to, jaké obtížné

situace skýtá vedení organizace a podřízených pracovníků. Ředitel hospice H2 spatřuje

jako možné obtížné riziko dolehnutí případné finanční krize na zařízení, která by mohla

způsobit odchod více klíčových pracovníků z organizace. Toto je i jeden z důvodů, proč se

zaměřuje na podporu pracovníků. Jako oblast, které je nutné věnovat velkou části energie,

vnímal i rozvoj služby a s tím související rovnoměrné rozdělení činností mezi pracovníky

a jejich spravedlivé ohodnocení.



Náročná situace v podobě samotného financování hospice spočívá především jeho

vícezdrojového financování a nejistot v tom, zda zařízení získá potřebný obnos peněz na

provoz hospice a výplaty pracovníků. Ředitel organizace zvolil strategii péče o pracovníky.

Z analýzy rozhovoru usuzuji, že on sám podporuje a pečuje o své podřízené z oblasti

managementu. Tito pracovníci jsou zplnomocňováni, jsou autonomní a rozhodují

v oblastech, za které odpovídají. Podpora pracovníků z přímé obslužné péče je spíše

zprostředkovaná přes pracovníky managementu.

Ve druhé zkoumané organizaci jsou pracovníci podporováni ve své činnosti

ředitelkou, pokud se jedná o přímou práci s pacienty. Ředitelka pravidelně každý den

dochází na oddělení a komunikuje přímo s pracovníky. Další typy podpory pracovníků jsou

zprostředkované přes management hospice – například vrchní sestra zjišťuje a kompletuje

témata pro vzdělávání pracovníků, organizuje mimopracovní aktivity apod.).

Managementy obou zařízení se též potýkaly s problémem úplného a dostatečného

předávání informací mezi pracovníky. Kolize v úplném předávání informací byly

identifikovány především v hospici H2. Ředitel je dával do souvislosti se směnným

provozem v zařízení. Nedostatečné předávání informací může způsobovat zmatky, ale

i neshody mezi personálem. Situace se mohou týkat péče o pacienta, ale i metodických

pokynů a postupů v prostředí hospice. V průběhu mé stáže v jednom zařízení jsem se

setkala s tím, že sociální pracovnice přišla dojednat nástup nového pacienta

a předpokládala, že bude připravený pokoj. Službu tento den měly ošetřovatelky, které

netušili, že je plánován příjem nového pacienta. Bohužel zrovna na oddělení probíhaly

hygieny ostatních pacientů a ošetřovatelky neměly kapacitu na úklid a přípravu prázdného

pokoje.

V těchto a podobných případech představuje například nastavení systému porad

pracovníků usnadnění jejich práce. Organizace mívají ve většině případů vypracován

systém předávání informací, za jednotlivé úseky odpovídá jejich vedoucí.

Ředitelka hospice H1 působí, dle svých slov, na této pozici rok a tři čtvrtě.

V minulosti pracovala v témže zařízení na pozici vrchní sestry. Jako pro sebe náročnou

z manažerského pohledu vnímala situaci, kdy byla nucena svým podřízeným sdělovat

negativní zpětnou vazbu na jejich práci. Ulehčení ale vnímala v  otevřenosti týmu, který

ještě předtím, než dojde k výtce, pracovníka na nedostatky předem upozorňuje. Sama klade

velký důraz na otevřenost týmu, vzájemnou spolupráci a podporu pracovníků. Jako stěžejní

vidí oblast zájmu o své podřízené.

Při analýze této situace si kladu otázku, do jaké míry obavy ze sdělování negativní

zpětné vazby souvisí s tím, že ředitelka v minulosti pracovala v hospici na jiné, i když



manažerské pozici. Z této doby mohly zůstat určité vazby. V případě, že se jedná

o zaměstnance, které ředitelka zná z nedávné doby, je jistě nepříjemné zaměstnancům

sdělovat negativní zpětnou vazbu na jejich práci. Na druhou stranu je ředitelka „garantem“

poskytované služby a nese za službu a její podobu odpovědnost. Jako ulehčující prvek ve

sdělování negativní zpětné vazby vnímá právě personál, který je k sobě, dle jejích slov

otevřený a je schopen si sdělovat kritiku, upozorňovat na nedostatky v práci ještě předtím

než k tomu přistoupí vedení organizace.

Z pohledu vrchních sester v obou zařízeních definování pro ně obtížných situací

spočívalo částečně v jejich pracovní náplni. Vrchní sestra  hospice H1 při porovnání se

stejnou pozicí v nemocnici  zdůrazňuje že „v nemocnicích mají vrchní sestry zajištěný

určitý servis ve shánění materiálu. Já si to vše musím shánět a objednávat sama, to je

někdy docela náročné“(Vrchní sestra H1). S obdobným problémem se potýká vrchní sestra

i ve druhém zařízení, kdy se, jak zmiňuje, snaží nakupovat kvalitní materiál se značně

omezeným rozpočtem. V průběhu rozhovoru se pokusila identifikovat i další náročné

situace, ty však spíše souvisí s poskytováním péče mladším pacientům, případně podporou

personálu, který pečuje o mladého, nebo dětského pacienta.

Při rozhovorech s oběma vrchními sestrami mne překvapil fakt, že obě vnímaly

těžkosti právě v oblasti materiálního vybavení služby. Obě pracovnice jsou v každodenním

kontaktu se zdravotními sestrami, pracovníky v přímé ošetřovatelské péči, ale i pacienty

a obě viděly těžiště náročnosti ve své práci v materiálním vybavení služby. Jednalo se

například o objednávání materiálu a pomůcek, shánění materiálu, který by měl být kvalitní,

ale i cenově dostupný.

Téma péče o mladého nebo dětského pacienta často rezonovalo i v odpovědích

pracovníků v přímé obslužné péči. K jeho analýze přistoupím až nyní. Na jednu stranu je

jednou z podmínek pro práci v hospici smíření se svou vlastní smrtelností. Na druhou

stranu je pro pracovníky náročné pečovat o pacienty, kteří jsou v podobném věku nebo

dětské pacienty. Situaci vnímám tak, že je přirozené smířit se s vlastní konečností. Nevíme,

kdy přijde konec, při pohledu na starého člověka vidíme, že život prožil, má mnoho za

sebou.

Při pohledu na mladého pacienta, případně pacienta, který má malé děti, nebo

dětského pacienta, může docházet k přenosové situaci. Na jeho místě můžeme spatřit sebe,

dojde nám, že život může končit i dříve než ve stáří. Vidíme, co pacient již nestihne,

neuvidí. Personál je často konfrontován se silnými emocemi pacienta, ale i jeho rodiny.

Rodiny často žádají po personálu sdělení, kolik času ještě zbývá, než… Pracovníci se často

setkávají s agresivitou ze strany pacienta. Musí pojmout jeho silné emoce.



4.1 Typy a způsob podpory managementu organizace  vůči  pracovníkům
přímé obslužné péče

V této části se zaměřím na přístup managementu obou organizací směřující

k podpoře pracovníků přímé obslužné péče. V rozhovorech s řediteli a vrchními sestrami

jsem se dotazovala i na oblast podpory, kterou svému personálu nabízí. Při pozorování

a dotazování v obou organizacích mne zaujala nízká fluktuace pracovníků v přímé péči.

Tito pracovníci v některých případech vznášeli připomínky k výši svého finančního

ohodnocení, často zmiňovali náročnost své práce, ale zároveň svou činnost pro zařízení

vykonávali již delší dobu, v některých případech pracovali i v různých, navzájem

odlišných úvazcích či vykonávali další činnosti i nad rámec svého úvazku.

Tuto skutečnost jsem především zaznamenala v organizaci H2. Pracovníci kromě

svého úvazku vykonávali i další činnosti např. správu webu, tvorbu hospicového oběžníku,

aktualit apod. Při analýze těchto skutečností vycházím z teorií autorů, uvedených

v teoretické části diplomové práce. Jejich teze zní, že k vysoké angažovanosti pracovníků

dospívají organizace tehdy, pokud zabezpečí a umožní pracovníkům soustavný rozvoj

znalostí a dovedností. Důležitá je též komunikace s pracovníky v oblasti cílů a směřování

organizace. Pracovníci se tedy podílí na tvorbě smyslu a směru organizace, mohou se

s nimi lépe ztotožnit. Jinak také řečeno, stanou se součástí organizace a ztotožní se s ní.

Druhá organizace (H1) dle mého pozorování spíše kladla důraz na pěstování lidských

vztahů na pracovišti a s tím související péči o zaměstnance. Oproti předchozí organizaci

zde neprobíhalo zplnomocňování pracovníků v takové míře. Autonomní byl především

management organizace. Ten vnímal jako podporu supervize zaměstnanců, které

v organizaci pravidelně probíhají. Pracovníci se účastnili supervizí, které jsou v  zařízení

povinné. Management organizace vnímal přínos supervizí například ve vyjasňování

nedorozumění při péči o pacienty, ale i jako místo vhodné pro předávání informací

a pěstování otevřené komunikace.

Ředitelka hospice též denně docházela na sesterny, zde vedla s  pracovníky rozhovory

o pacientech a jejich rodinách. Sami pracovníci hodnotili vztahy na pracovišti jako velmi

pozitivní při faktu, že v přímé péči pracují téměř samé ženy. Podporu supervizí

v organizaci vnímám spíše jako nastavenou „shora“. Někteří pracovníci supervize přijímali

jako součást své práce, někteří v ní přiliš „nevěřili“. Tato nedůvěra spíše ale korelovala

s důvěrou v tým a otevřenost pracovníka. Ředitelka supervize podporovala, neboť sama

pracuje jako supervizor pro jiné organizace.



Výše zmiňované posilování mezilidských vztahů jsem zaznamenala například

v hospici H1, ale i H2. Tato forma podpory je realizována částečně neformálním

způsobem. Hospic H1 každým rokem pořádá hospicový ples, jehož výtěžek putuje právě

na "péči o personál". Management se snaží o vytvoření pestré nabídky volnočasových

aktivit. Nabízí například zájezdy do divadel, výlety, grilování.

Volnočasové a kulturní akce vnímala jako posilující vrchní sestra hospice H1.

"Snažíme se dělat společné akce, nějaké odlehčení. Třeba se jede někam na výlet,

samozřejmě kdo chce, nebo jedeme do divadla, grilují se tu buřty." (Vrchní sestra H1).

Pracovníci, dle jejích slov, jsou na těchto akcích společně jinak než při práci. Veškeré

mimopracovní aktivity jsou pro pracovníky dobrovolné, ale pravděpodobně posilují

otevřenost týmu.

Ve druhém zkoumaném zařízení jsou pořádány např. sportovní akce pro veřejnost,

ale i pracovníky hospice. Pravidelně jsou organizována vzpomínková setkávání v zařízení,

která jsou určena pro pozůstalé zemřelých pacientů. Dle slov pracovníků je především toto

setkávání hojně navštěvováno.

Pracovníci se zde setkávají s pozůstalými, kteří přijedou do zařízení zavzpomínat na

své blízké, mají možnost nalepit na zeď hospice kamínek se vzkazem pro ně. Toto setkání

má především spirituální charakter. Pracovníci zde kromě jiného získávají zpětnou vazbu

a ocenění za jejich péči o zemřelé pacienty. Projevy vděku a ocenění ze strany pozůstalých

zde, dle mého názoru, slouží i jako podpora pracovníků pro jejich další práci v hospici.

V průběhu mé stáže v hospici H1 jsem mimo jiné sledovala interakce pracovníků na

pracovišti. I v rozhovorech často zmiňovali, že pokud je třeba, i zdravotní sestry pomáhají

s pacienty v přímé obslužné péči. Personál si rovnoměrně rozděluje činnosti a snaží se

poskytovat si vzájemnou podporu. Kultura této organizace dle mého mínění byla též

postavena na partnerském přístupu ředitelky. Zde pravděpodobně sehrálo významnou roli

to, že v organizaci původně pracovala na pozici vrchní sestry. Sama při rozhovoru zmínila,

že klade velký důraz i na neformální komunikaci v ošetřovatelském týmu a vlastní prostor

pro pracovníky, "protože moc dobře víme, že všechnu tu práci, kterou mají udělat, dělají

velmi dobře a pečlivě a pak mají taky chvilku na to právě, aby o těch věcech spolu mluvili.

A nebo třeba taky, aby mluvili o něčem úplně jiném a nemysleli chviličku na tu práci."

(Ředitelka H1).

Ředitelka organizace též vnímá jako podpůrnou supervizi, která v zařízení probíhá.

Pracovníci v minulosti zažili i špatnou zkušenost se supervizí, nyní, dle vnímání ředitelky,

supervize plní svůj účel. Dle jejích slov má na všem největší podíl osobnost a zaměření



supervizorky (bývalá zdravotní sestra). Změnu atmosféry v zařízení též přičítá i svému

stylu vedení organizace, kdy klade důraz na partnerský přístup.

Ve druhém zkoumaném zařízení (H2) jsem zaznamenala, že i zástupci managementu

mohou na několik dní proniknout do přímé ošetřovatelské práce, kdy si „vyzkouší“ i jiné,

než manažerské činnosti. Tuto možnost v minulosti využil i ředitel zařízení, nebo

hospicový lékař. Vyzkoušení i jiné role v zařízení je přínosné především proto, že

i management organizace pozná úskalí v péči o pacienty, více se přiblíží ošetřovatelskému

personálu a dokáže ocenit jejich činnost.

Jak již bylo zmíněno výše, nezanedbatelnou roli hrají i vztahy mezi pracovníky

v týmu. V zařízení, kde jsem vykonávala dobrovolnickou činnost, jsem nejednou narazila

na to, že staniční sestra byla nucena sestavovat směny s ohledem na probíhající

interpersonální konflikty mezi pracovníky. V některém případě spolu pracovníci nebyli

ochotni sloužit směnu na jednom oddělení. V dalších zkoumaných zařízeních (H1, ale

i H2) jsem se s tímto jevem nesetkala. Osobně to přisuzuji větší otevřenosti týmu

a schopnosti konstruktivně řešit konflikty.

V teoretické části diplomové práce jsem zmiňovala „partnerský přístup

k pracovníkům“ ze strany managementu. Tento přístup osobně vnímám jako velmi

podpůrný. Například v organizaci H2 jsem zaznamenala situace, kdy se ředitel pravidelně

scházel s pracovníky na konzultacích. S pracovníky probíral předem definovaná témata,

zapojoval je do dění v organizaci, do dalších plánů a vizí organizace. Výstupy ze setkávání

byly v dalším období pravidelně vyhodnocovány. Ředitel jako podstatný prvek vnímá

vysoce participativní přístup, který se snaží v organizaci prosazovat. „Plány organizace

řešíme na schůzce zaměstnanců, každý ví, proč určité kroky děláme a jak chceme

postupovat. Vzniká zde plán, který po nějakém čase spolu s pracovníky vyhodnocujeme“

(Ředitel H2).

Společně s pracovníky též realizuje „diskusní setkání“ na které mohou pracovníci

nosit a otevírat svá témata. V poslední době jsou údajně zaměřena spíše na oblast

zlepšování pracovního prostředí v zařízení. Zápisy z těchto setkání jsou doručeny všem

pracovníkům. Na předávání informací pracovníkům klade organizace velký důraz.

Zaměstnanci mají přístup k zápisům z porad, bez části, která je určená pouze managementu

zařízení. Pro pracovníky je nově vydáván tzv. týdenní oběžník, který je otevřen pro

všechny zaměstnance a ve kterém mohou zaměstnanci směřovat i své dotazy

k managementu. Všechny tyto kroky směrem od ředitele a managementu organizace

vydávají pro pracovníky jasnou informaci o jejich důležitosti pro hospic, o tom, že jsou

součástí týmu. Pracovníci jsou postupně začleňováni do chodu organizace, je „slyšet jejich



hlas“. Výsledkem tohoto přístupu může být i sdílení stejných hodnot mezi pracovníkem

a organizací jako celkem.

„Parametr kongruence v hodnotách mezi pracovníkem a organizací byl nedávno

v obsažné studii dekonstruován v modelu, který ukazuje, že nejdůležitějším mediátorem

pro dosažení této shody je důvěra a komunikace. Manažerům se proto doporučuje, aby

investovali do iniciativ, které přímo budují důvěru a podporují komunikaci. Patří k nim

vysvětlování rozhodnutí, otevřené dokladování, že zdroje jsou rozdělovány spravedlivě ,

zajištění pravidelné a otevřené komunikace mezi vedením a podřízenými. (Edwards

a Cable, 2009 In Havrdová, Šafr 2010: 105).

Jako významnou podporu vnímal management obou organizací další vzdělávání

pracovníků. Tento typ podpory reflektovali i někteří pracovníci z přímé péče v průběhu

rozhovorů. Zástupci obou organizací zplnomocňovali své pracovníky při výběru témat

kurzů, případně stáží či dalších aktivit.

Např. ředitel hospice H2 uvádí: „Každý zaměstnanec, kromě toho, že může

navštěvovat kurzy v zařízení, je podporován v tom, aby jezdil na stáže a kurzy i mimo

hospic. Každý má svůj rozpočet, který může během roku vypotřebovat na to, co uzná za

vhodné“. (Ředitel H2) Tato přenesená odpovědnost směrem k pracovníkům se organizaci

vyplatila i z toho pohledu, že si pracovníci vybírají opravdu jen ty kurzy, které potřebují

a které je zajímají. Oproti tomu ve zkoumaném zařízení H1 mají pracovníci sestaveny své

vzdělávací plány.

Ředitelka po svém nástupu do zařízení zmapovala vzdělávací potřeby jednotlivých

pracovníků a na základě nich požádala o grant na vzdělávání, které probíhalo přímo

v prostorách hospice a v pracovní době zaměstnanců. I tato organizace financuje

vzdělávání svých pracovníků, ti si mohou vybírat kurzy dle své potřeby a do určitého

finančního limitu. Management organizace též podporuje výměnné pobyty, vysílá

pracovníky na stáže, konference. Pracovníci mohou čerpat zkušenosti a učit se nové

pracovní postupy v jiných organizacích a ty implementovat do své práce v zařízení.

Dalším prvkem podpory zaměstnanců jsou například finanční benefity a nebo

i poukázky např. na kosmetiku, masáže, které může pracovník získat po absolvování

hodnocení práce svým přímým nadřízeným (Hospic H2). Rozhodování a rozdělování

těchto benefitů je v kompetencích managementu organizace – vedoucích jednotlivých

úseků.

Protože mne především při pohybu v terénu (hospic H2) zaujalo, že někteří

pracovníci mají kumulované pracovní funkce, soustředila jsem se při rozhovoru s ředitelem



i na tento fakt. Vnímal vyvážené rozdělení funkcí mezi pracovníky jako podpůrné. Podpora

má tedy v tomto případě podobu nepřetěžování pracovníků.

Ředitel uvádí, že pracovníci mají funkce vždy oddělené a vykonávají je jen v rámci

své časové kapacity. „Pracovník musí mít na činnost časovou kapacitu. Nesmí se stát, že tu

někdo pracuje například na pozici sociálního pracovníka a k tomu bude dělat koordinátora

dobrovolníků, to by se služba nemohla dál rozvíjet. Pracovník ve fázi přetíženosti může

zvládat něco, co už je zaběhlé, ale ve stavu přetížení se nové věci nerozvíjí“.  (Ředitel H2).

V zařízení můžeme tuto situaci ilustrovat na příkladu dlouhodobého „výpadku“ sociálního

pracovníka pro lůžkový hospic, kdy vedoucí sociálního oddělení byla nucena zastupovat

i tohoto pracovníka. Sama situaci definovala jako pro ni velmi náročnou v kontextu své

další práce pro organizaci.

Ředitel hospice H2 označil jako významnou podporu nejen pro pracovníky, ale pro

celé zařízení, možnost svolání tzv. Etického konsilia. Zmiňoval, že tuto praxi nalezneme

především v zahraničí, v ČR se možnost svolat etické konsilium zatím v praxi moc

nevyužívá. Sám ji označil jako dobrou možnost jak ve spolupráci s  etikem, který se

nachází v roli moderátora, řešit neshody v přístupu k péči mezi personálem, organizací,

pacientem případně jeho rodinou. Rád by do budoucna realizoval podobný institut

„záchranné brzdy pro zaměstnance“ v případě, že se něco děje zaměstnancům.

Dle jeho slov by mělo mít setkání podobu supervize, ale v  krátké době po proběhlé

náročné situaci, která se pracovníkům stane. V odborné literatuře můžeme pro tento typ

supervize nalézt výraz „krizová supervize“. V praxi je optimální, „aby supervize byla

pravidelná a stala se součástí průběžného zlepšování kvality práce i duševní obnovy

pracovníků. Výjimečně může jít též o příležitostnou supervizi (vhodnou třeba u mimořádně

obtížných případů u zkušeného pracovníka), či o krizovou supervizi (použije ji třeba

manažer, když mu šest pracovníků dá výpověď).“(Havrdová In Havrdová, Hajný et al.

2008:57). V případě zkoumaného zařízení H2 by tato krizová supervize mohla sloužit jako

podpora pracovníků, kteří se setkali s náročnou situací mnohočetných úmrtí pacientů

v jednom víkendu. Tuto situaci, která proběhla v letních měsících, označil jako velmi

náročnou ředitel zkoumaného zařízení, ale i vrchní sestra.

5. Supervize jako jedna z možných podpor pracovníků přímé obslužné 
péče

V této kapitole se soustředím především na vnímání supervize jak ze strany

pracovníků, tak managementu organizace. Supervizi, jako formu podpory vnímal



především management zařízení. Při zkoumání tématu a při rozhovorech s pracovníky jsem

se setkala spíše s ambivalentním přístupem pracovníků k tomuto typu podpory. Velkou roli

hrála míra otevřenosti a důvěry mezi pracovníky v zařízeních, ale také to, zda se jednalo

o pracovníky psychosociálních profesí či zdravotnické pracovníky. V obou zkoumaných

organizacích se v minulosti pracovníci setkali se špatnou zkušeností se supervizí, kdy

supervizor porušil zásadu mlčenlivosti a pracovníci pocítili průnik informací ze supervize

směrem k bývalému vedení organizace.

V průběhu vedení rozhovorů s pracovníky obou hospiců jsem se nejprve obecně

soustředila na téma podpory pro výkon jejich profese tak, jak ji sami vnímají. Supervize,

jako jeden z možných způsobů podpory se častěji vyskytoval u tzv. psychosociálních

pracovníků, v menší míře u zdravotnických pracovníků ve zkoumaném zařízení H2.

 „O supervizi práce pomáhajících profesí se v České republice nemluví dlouho,

prakticky se tento pojem rozšířil až v posledním desetiletí“  (Procházková J. In Vodáčková

D. A kol. 2002: 180). Supervize byla, podle J. Procházkové nezbytnou součástí

psychoanalýzy. Teprve od 80. let 20. stol. Jsou do praxe vnášeny tzv. balintovské skupiny.

Tento supervizní systém byl původně vypracován M. Balintem pro praktické lékaře.

„Obsahem a náplní supervize je zvažování nejen kvality péče o klienta samotného, ale

i dané péče celkově. Smyslem supervize je tedy pomáhat pracovníkům a klientům i celému

zařízení. Nástrojem supervize je především zaměřené pozorování a cílené otázky. Vztahuje

se k cíli práce. Děje se tak skrze zjišťování, ověřování, uvědomování procesu a především

vztahů.“(Procházková J. In Vodáčková D. a kol. 2002: 180).

Podle odborné literatury je zavádění supervize do organizace velmi křehký proces,

který může být významně ovlivněn přístupem managementu organizace a organizační

kulturou. Například Proctorová (1997) upozornila na negativní vliv na supervizi ze strany

manažerů organizací, kteří často nemají o supervizi jasnou představu. Očekávají nějakou

formu kontroly a usměrňování jejich zaměstnanců, což u nich vyvolává hostilitu a nejistotu

(Hughes & Pengelly, 1997 In Havrdová 2011: 21). Podle Havrdové může dojít

k objednávce supervize bez přihlédnutí k potřebám pracovníků, čili může dojít

k nesprávnému výběru supervizora, kdy tento fakt může ovlivnit obsah a průběh supervize

(Havrdová 2011).

5.1 Přiblížení supervizí ve zkoumaných hospicích

V Hospici H1 je supervize pro všechny pracovníky povinná. Docházet na ní nemusí

pracovník po noční směně, případně před nástupem na noční směnu. Pracovníci se

supervize účastní ve svém volném čase, který je posléze započítáván do fondu pracovní



doby. Supervize má v zařízení podporu managementu, ale v minulosti se pracovníci setkali

i se špatnou zkušeností, která po určitou dobu zapříčinila, že pracovníci pracovali bez

tohoto nástroje.

Zařízení v minulých letech spolupracovalo s několika supervizory, psychoterapeuty.

Pro organizaci je výhodnější pokud supervizor dojíždí přímo za pracovníky hospice. V H1

byla v minulosti ukončena spolupráce se supervizory především proto, že neměli kapacitu

do zařízení dojíždět. V dalších případech management obou zařízení naslouchal

pracovníkům při volbě supervizora, a to i v případě, že si s ním nepřáli dále spolupracovat.

Dle slov pracovnice přímé péče "bylo to na celém kolektivu... Zkrátka ti supervizoři

nevyhovovali, nelíbilo se nám to. Ta práce s nimi byla někdy taková, že nás spíš do něčeho

ponoukali, nabízeli řešení, která jsme vůbec nechtěli. Pořád z nás tahali něco, co my jsme

vůbec nechtěli říct. Nevím, jak bych řekla, zkrátka nebylo to ono." (Ošetřovatelka H1).

Tato špatná zkušenost se i dle slov managementu promítla do dalšího přijímání

supervize "oni (pracovníci) už jsou takoví jako zaseklí z toho minula a těžko přijímají nové

věci. Někdo třeba řekne, že jsou (supervize) dobré, ale obecně si myslím, že tam nechodí

moc rádi, protože to je povinné. A někdo mi i tvrdí, že supervizi nepotřebuje." (Vrchní

sestra H1).

K podobnému ohrožení důvěry došlo i ve druhém zkoumaném zařízení. Zde

opakovaně docházelo k vynášení informací ze supervizí směrem k bývalému vedení

organizace. Kromě jiného byla bývalá supervizorka v příbuzenském vztahu s tehdejším

vedením hospice. Pracovníci v obou zkoumaných zařízeních ztratili důvěru v supervizora.

Tato ztráta důvěry vede k neschopnosti otevřeně ventilovat emoce v průběhu supervizí,

otevírat témata, hovořit o svých pocitech. V některých případech bylo ohnisko problému

ve složení účastníků superivizí kdy na setkání docházel i bývalý ředitel organizace nebo

další zástupci managementu.

Každé ze zařízení zvolilo jinou strategii řešení této situce. V hospici H1 došlo

k pečlivému výběru nového supervizora. Ředitelce organizace se podařilo navázat

spolupráci se supervizorkou, která je zároveň zdravotní sestrou. Dle slov managementu se

této supervizorce podařilo přiblížit k pracovníkům a kromě jiného „ví, o čem mluví“ neboť

má sama zkušenosti s péčí o pacienty. V H2 jsou supervize pro pracovníky dobrovolné.

I zde došlo k výběru jiného supervizora.

Supervize byly znovu obnoveny na základě podnětu pracovníků psychosociálního

úseku. Dalších supervizí se účastní tzv. Multidisciplinární tým složený ze zástupců vedení

organizace. Zdravotničtí pracovníci účast na supervizích odmítli. V zařízení je u nich

i nadále tradováno nabourání důvěry v supervize, pocit, že může dojít k vynášení



informací. Supervize je pro ně procesem příliš zdlouhavým, zdá se být nekonstruktivní

a bez jasných výstupů.

5.2 Nároky kladené na supervizora

V této podkapitole se pokusím přinést zjištění, jaké nároky kladli pracovníci

a zástupci managementu na osobnost supervizora. Tématu jsem se dotkla v polemice

v teoretické části práce. Do terénu a za pracovníky jsem přicházela s otázkou „Jak by měl

vypadat kvalitní supervizor“. Za tímto dotazem jsem měla skrytou podotázku „Měl by to

být člověk s praxí v hospici či nehraje roli, z jaké služby přichází?"

Podle Českého institutu pro superivzi je v současné době situace v supervizi poměrně

nepřehledná. Mnoho supervizorů absolvovalo různé výcviky, na poli supervizí nebyly

definovány jednotné kvalifikační standardy. Supervizoři Českého institutu pro supervizi

musí naplňovat mnoho podmínek. Jsou odborníky s vysokoškolským vzděláním

humanitního směru či medicíny a minimální 15 letou praxí v pomáhajících profesích.

Kromě jiného mají zkušenosti s dlouhodobým vedením lidí a dokončený

psychoterapeutický výcvik. Na poli supervize absolvovali 140 hodin přímé výuky a dalších

400 hodin aktivit spojených supervizním tématem. Tento výcvik je ukončen závěrečnými

zkouškami za přítomnosti nezávislého pozorovatele ze zahraniční supervizní instituce,

která je také součástí Evropské asociace pro supervizi a koučink.(http://www.supervize.eu/

supervizori/kdo-je-supervizor/)

V obou zkoumaných hospicích pracovníci spíše poukazovali na osobnostní

charakteristiky supervizora. Pracovníci přímé obslužné péče zmiňovali především to, že

ideální supervizor by je neměl tlačit do různých řešení, dodržovat zásadu mlčenlivosti. Při

charakteristice ideálního supervizora zde v některých případech nehrálo roli jeho vzdělání

či pracovní zkušenost přímo v hospici. Pozitivní spíše bylo, když si dokázal tým „získat“,

otevřít ke spolupráci a pokud pracovníci získali ze supervizí jasné výstupy.

V průběhu rozhovorů jsem též zachytila možný význam, jaký supervize pro

pracovníky má. Zástupkyně managementu uvádí, že tím, že se situace, kterou si myslela,

že v minulosti na oddělení řešila, objeví znovu na supervizi, uvědomí si její naléhavost.

Někteří pracovníci vnímají supervizi jako prostor pro řešení problémů o kterých mohou

hovořit před člověkem, který je "navede" tak, že k řešení dojdou sami.

http://www.supervize.eu/supervizori/kdo-je-supervizor/
http://www.supervize.eu/supervizori/kdo-je-supervizor/
http://www.supervize.eu/


5.3 Vnímání supervize ze strany pracovníků přímé obslužné péče

Supervize z pohledu některých pracovníků dodává jakýsi "oficiálnější rámec". "Tady

(v zařízení) můžeme s kolegyněmi probrat spoustu věcí, i právě těch pracovních, řekneme

si to mezi sebou na sesterně, takže v té supervizi je to takové oficiálnější. Nevidím v tom,

ale, přiznám se, diametrální rozdíl". (Zdravotní sestra H1)

V některých případech vnímají pracovníci supervize spíše jako povinnost, ale jsou

situace, kdy jsou považovány za nutnost například v případě, kdy se otevře téma práce

s pacientem. Naopak sociální pracovnice H1 není příliš příznivcem supervizí, připouští ale,

že někdy má supervize i pro ni přínos. Její dojem ze supervizí je ten, že je přínosnější pro

pracovníky v přímé péči. Ti právě zde mohou hovořit o pacientech, problémech, které

v minulosti byly nebo i aktuálně jsou a mohou společně vše probrat. Pro ni má pak přínos

slyšet výstupy.

Druhá sociální pracovnice svá témata raději rozebírá s kolegy. Ve svém případě

nevidí supervizi jako příliš efektivní díky vztahům na pracovišti, kdy má problém se

otevřít. Uvádí, že pro ni jsou mnohem důležitější vztahy s kolegyněmi, se kterými může

případná témata ihned probrat. Pro tým, který na supervize dochází, vidí jako daleko lépe

přenositelná a bezpečnější případová témata.

Ve druhém zkoumaném zařízení si supervize vyžádal právě psychosociální tým

pracovníků. Její přínos vidí právě v otevírání případových témat. Supervize je zde vnímána

jako prostor, kde pracovníci mohou ventilovat své emoce, hovořit o pacientech a hledat

nové způsoby práce s nimi.

Oproti tomu zdravotničtí pracovníci v H2 považují supervize spíše za zatěžující

a nepružné „Když se stane něco na oddělení, nemůžeme čekat na supervizi, která bude za

šest týdnů“ (zdravotní sestra H2). Zástupci zdravotnického personálu se v případě potřeby,

jak uvádí, raději obrátí na psycholožku zařízení, se kterou mohou probírat své nejistoty.

Tento fakt je pravděpodobně způsoben důvěrou v její osobu, schopnosti a dobrou znalost

zařízení. Kromě jiného je pracovníkům k dispozici ihned. Na pravidelné supervize tedy

dochází pouze pracovníci, kteří o ni mají zájem, a vedení zařízení zvažuje, jak tento institut

podpory nabídnout i tzv. zdravotnickým pracovníkům a ošetřovatelkám.

Z rozhovorů s pracovníky vystupuje skutečnost, že dochází na supervize spíše jako

nastavená nutnost či povinnost. Někteří pracovníci vnímají supervizi jako nastavení

oficiálnějšího rámce toho, co každý den řeší na denní místnosti se svými kolegy. Vnímají

zde roli supervizora jako moderátora, který dá diskusi určitý tvar a pravidla. Tím, že se

téma vynoří na supervizi, získává do jisté míry důležitost. Pro to, aby pracovníci byli



schopni v supervizi otevřít své téma a hovořit o něm, jen nezbytná důvěra v tým. Na téma

důvěry jsem opakovaně narážela v průběhu celého výzkumu.

Jednalo se o téma důvěry pracovníků vůči managementu – pracovníci potřebovali

ujištění v tom, že přicházející supervizor není spojencem ředitele, ujištění od supervizora,

že témata probíraná v supervizi nebudou přinášena směrem k vedení hospice. Pro některé

pracovníky byla důležitá důvěra ve své kolegy. Zde hrají roli především interpersonální

vztahy. Neshody a bloky v otevřenosti pracovníků jsem zaznamenala především mezi

pracovníky sociálního a zdravotního úseku.

Výstupy z výzkumu se týkaly i časového rámce, ve kterém mohou pracovníci jako

supervizanti supervizi přijmout. Obvyklým argumentem bylo, že supervizi vyžadují ihned.

V případě, že se dostanou do krizové situace, nemohou čekat na to, až bude termín

supervize. V těchto případech označovali jako přínosnější okamžitou diskusi s kolegy

a možnost získat podporu v týmu.

Další úskalí v poskytování supervizí pracovníkům přímé obslužné péče bych mohla

definovat jako „očekávání od supervizí“. Supervize, jak bylo definováno v teoretické části

diplomové práce, může přinést náhled (super videre) na situaci, která byla do setkání

přinesena. Někteří pracovníci však na setkání přichází s očekáváním řešení situace,

praktických výstupů, které budou moci posléze uplatnit v praxi. Zde se jedná o téma práce

se zakázkou a je na daném supervizorovi jak bude kontraktovat s pracovníky a organizací

a supervize uchopí.

5.4 Vnímání supervize ze strany managementů organizací 

Management organizace H2 vnímá jako podpůrnou supervizi tzv.

multidisciplinárního týmu složeného ze zástupců vedení, kde je možné otevírat případová

témata z praxe, vracet se k nim a výstupy implementovat do dalšího chodu služby. Jako

klíčová je vnímána osobnost supervizora, který do zařízení dochází. Dle slov pracovníků je

to člověk, který svou osobností „sednul“ týmu. Při jeho výběru nebyly kladeny požadavky

na to, aby měl praxi v hospici, spíš byl jako osobnost otevřený, komunikativní a dokázal se

naladit na tým.

Dle ředitele organizace „supervize výborně fungují pro sociální pracovníky, pro

terénní pracovníky sociálních služeb a v terénní odlehčovací službě. Supervize navštěvují

i pracovnice Centra denních služeb. Bohužel se stále nedaří zavést supervizi pro

zdravotnické pracovníky“(Ředitel H2). Jak bylo zmíněno v předchozím textu, tato situace

je pravděpodobně způsobena tím, že zdravotničtí pracovníci nebyly v minulosti v rámci



své profese vedeni hovořit o svých emocích, v praxi je pro ně obtížnější se sejít v určitou

hodinu v zařízení (směnný provoz) a i nadále argumentují tím, že si problémy raději vyřeší

sami mezi sebou.

Oproti tomu ředitelka hospice H1 supervize v zařízení podporovala i v minulých

letech. V současné době je s prací supervizorky spokojena, zmiňuje, že "opravdu jsme měli

štěstí na výběr supervizora". Dle jejích slov velkou roli hraje především to, že současná

supervizorka je původní profesí zdravotní sestra, dokáže se přiblížit zdravotnickému

personálu a pochopit jej. Vzhledem k tomu, že v minulosti zažila i špatné zkušeností

s probíhajícími supervizemi, zmiňuje jako klíčové osobnostní nastavení supervizora.

Management organizace se často odvolával na to, že především zdravotnické profese

v hospici přicházejí s předchozí pracovní zkušeností z nemocnic. Tato skutečnost možná

souvisí s tím, jaký zaujímají vůči supervizi postoj. Zdravotničtí pracovníci tedy často

nabývají dojmu, že je supervize spojena s jakýmsi dohledem, zjišťováním nedostatků

v praxi.

V hospici, které je zařízením zdravotně – sociálním víceméně záleží na kultuře

organizace a typu vedení managementu. Vzhledem k tomu, že většina zdravotnických

pracovníků v minulosti pracovala v nemocnicích, je ale možné, že si i tento postoj přenesli

do současné organizace. Zdravotničtí pracovníci též často v  rozhovorech zmiňovali svou

potřebu jasných a srozumitelných výstupů ze supervize, kdy potřebují slyšet odezvu,

odnést si nějaký hmatatelný výstup či pokyn jak se v určitých situacích zachovat. Jak již

bylo zmíněno v textu, rozdíl v poskytování supervizí zdravotnickým pracovníkům

a ošetřovatelům spočívá i v historickém kontextu, kdy jsou tito pracovníci už ve

vzdělávacích institucích orientováni na výkon, poskytování úkonů a nejsou příliš vedení

k tomu vnímat své emoce, hovořit o nich a reflektovat svojí práci. Tento fakt souvisí i s tzv.

Prací s chybovostí, kdy je každé selhání v činnosti vnímáno pouze negativně.



IV. ZÁVĚR

V diplomové práci jsem se pokusila zachytit supervizi jako jednu z možných podpor

pro pracovníky přímé obslužné péče v hospici. Vycházela jsem především z teze a vlastní

zkušenosti, že supervize může být významným podpůrným elementem při práci

pracovníka. V rámci mé dobrovolnické zkušenosti mne překvapilo, že pracovníci, kteří

pracují s tak náročnou cílovou skupinou, si musí vystačit pouze se vzájemnou podporou.

V této chvíli jsem si uvědomila, že pokud budu chtít pochopit hlubší souvislosti a kontext,

ve kterém se nachází, bude nezbytné zjistit, v jaké organizaci pracuji. Mým cílem bylo

zjistit a popsat organizační kulturu hospice, vazby mezi pracovníky, zjistit, jak probíhá

komunikace v této organizaci. Velkým překvapením pro mne bylo, že nejsilnější slovo má

vrchní sestra společně s vedoucím lékařem.

Tuto hypotézu jsem si posléze o několik měsíců později ověřila v situaci, kdy jsem

osobně žádala ředitelku o umožnění realizace výzkumu. S realizací výzkumu souhlasila

a domluvily jsme si pravidla. Odeslala mne však ještě za vrchní sestrou. Byla jsem

upozorněna na to, že můj výzkumný záměr budu muset předložit ke schválení Etické

komisi, která s hospicem spolupracuje. Po několika měsících, kdy jsem sama oslovila

tajemníka Etické komise, mi přišla zamítavá odpověď. Vedení hospice si nepřálo výzkum

realizovat.

V diplomové práci tedy částečně vycházím pouze ze svých zkušeností a postřehů

z přímé obslužné péče. Tato zkušenost, byť negativní, mi později pomohla při realizaci

výzkumu v dalších dvou hospicích. Měla jsem pocit, že se v problematice hospicové péče

začínám trochu lépe orientovat a tím, že jsem v praxi dvou jiných zařízení narážela na jiné

přístupy pracovníků a managementu, mohu usuzovat, že organizační kultura pracoviště

a přístup ředitele mohou významně ovlivnit to, jakým způsobem pracovník svou činnost

pro organizaci vykonává.

V závěru musím též reflektovat, že jsem pro studium organizační kultury

a mechanismů podpory a péče o pracovníky nevycházela z velkého množství zdrojů

z odborné literatury. Důvodem toho byla především nutnost mé rychlé orientace

v problematice organizací. V případě, že bych v diplomové práci zkoumala pouze toto

téma, hledala bych informace od většího množství autorů.

V případě péče a podpory zaměstnanců jsem nejprve vycházela z toho, kdo může

pracovat v hospici – tedy nároků a požadavků kladených na pracovníky. Tato informace mi

později pomohla definovat možné náročné situace, se kterými se pracovníci v praxi



setkávají. Jinými slovy – později jsem věděla, na co bych se mohla pracovníků ptát. Pro

výzkum jsem bohužel nemohla použít materiály z hospice, ve kterém jsem vykonávala

dobrovolnickou činnost, použila jsem tedy jen postřehy od pracovníků v oblasti přímé

obslužné péče. Mým záměrem původně bylo komparovat tyto postřehy s výstupy z dalších

hospiců. Vzhledem k okolnostem mi ale opět posloužily k tomu, abych se otázkami

přiblížila k pracovníkům, zjistila, jestli se oni sami v praxi s něčím podobným setkávají.

Protože se diplomová práce vztahuje k tématu supervize, v teoretické části jsem

popsala její možné podoby. Též jsem hledala v odborné literatuře informace o osobnosti

supervizora. Zajímalo mne, jaké nároky musí splňovat, jaká by měla být jeho osobnost, zda

je nutné, aby supervizor, který přichází do prostředí hospice, měl zkušenosti s prací

v podobném typu organizace. Tuto otázku jsem později v rozhovorech kladla

i pracovníkům, kteří mají se supervizemi zkušenosti.

V závěru práce bych ráda formulovala doporučení určená managementům

organizace. Management organizace se v obou případech soustředil a měl propracovaný

mechanismus a postupy přijímacího řízení nových pracovníků. Uchazeč musel splňovat

požadavky dané legislativou, své další předpoklady pro práci v hospici musel prokázat

v průběhu několikadenní stáže na oddělení. V hospici H1 ještě vyplňoval dotazník, který se

týkal jeho postojů ke smrti a umírání, jeho osobních schopností. Proces přijímacího řízení

posléze vyhodnotila skupina zástupců managementů. Svým hlasem též mohli zasahovat

pracovníci přímé péče, kteří se s uchazečem setkali na oddělení. V hospici H1 sledovali

především to, jak uchazeč jedná s pacienty, jak komunikuje, jak ke své práci přistupuje.

S náročnějšími situacemi jsem se setkala v případě zaškolování pracovníků.

Nezjišťovala jsem, jestli má organizace vypracovaná vnitřní pravidla pro zaškolování

nových pracovníků. Od pracovníků na oddělení má zaškolování při práci s pacientem

jednodušší podobu v tom, že pracovníci vždy slouží ve směnách. Tudíž má vždy začínající

pracovník někoho “po ruce”, když si neví rady. Na obtížné situace v průběhu svého

zaškolování narážel sociální pracovník v organizaci H2. Procesem zaškolování jej

provázela vedoucí sociálního úseku, ale i ona sama byla v průběhu dne zahlcena řešením

svých pracovních záležitostí. Opakujícím se tématem v obou organizacích bylo zatížení

pracovníků administrativou a nedostatkem času na vedení rozhovorů s pacienty, případně

jejich rodinami. Zaškolení sociálního pracovníka spočívalo v užší spolupráci s vedoucí

sociálního úseku a zjišťování toho, jak v které situaci postupovat.

Práce na sociálním úseku přináší situace, které se nedají předem naplánovat či

metodicky ošetřit, ale v případě administrativy mohu doporučit zpracování postupu



alespoń v bodech. Tuto “osnovu” je možné použít například v případě přijetí nového

pacienta, vyjednávání s úřady, případně by mohla zachycovat postup jak jednat v případě

úmrtí pacienta.

Dobré a kvalitní zaškolení pracovníka je, dle mého názoru, obrovskou investicí do

příštích období. Sociální pracovnice zmiňovala, že se práce v hospici nedá “naučit od

stolu”. Pracovníkovi je potřeba se věnovat, projít s ním různé situace a ukázat dobrou

praxi. Výše uvedené zpracované postupy by mohly sloužit jako vodítko pro nového

pracovníka.

Další oblastí, na kterou se chci zaměřit je zplnomocňování sociálních pracovníků.

V obou zkoumaných zařízeních jsem se setkala s tím jakou má sociální pracovník roli.

Přijímá nové pacienty, řeší s nimi na vyžádání jejich osobní záležitosti na úřadech či

spolupracuje s rodinou. V odborné literatuře, která vycházela ze zahraničního prostředí,

jsem se setkala s tím, že role sociálních pracovníků může být v praxi poněkud pestřejší.

Sociální pracovník může pracovat jako case management, jednatel, koordinátor

dobrovolníků, ale i získávat zdroje pro organizaci. V současné době jsem nabyla dojmu, že

práce sociálních pracovníků je pro práci v hospici spíše doplňková. Jsou součástí

multidisciplinárního týmu, ale hlavní slovo při organizování péče o pacienta má vždy

lékař, zdravotní sestra či pracovníci přímé obslužné péče. Sociální pracovník spíše

uspokojuje potřeby pacienta tam, kde je to potřeba. V praxi samozřejmě neustále narážíme

na otázku financování organizací a je pochopitelné, že si organizace nemohou dovolit

zaměstnat více sociálních pracovníků.

V případě omezených zdrojů bych spíše doporučila administrativní činnost jako je

například podávání žádostí o příspěvek na péči, komunikace s úřady v případě přijetí

pacienta do hospice či při jeho úmrtí převést částečně na administrativní úsek hospice.

Tímto krokem mne inspiroval hospic H1, kde sociální pracovnice pouze spolupracuje

s administrativním úsekem, dodává podklady, ale tyto záležitosti již nejsou v její

kompetenci. Předáním administrativy vznikl prostor pro těsnější komunikaci s pacienty

a jejich rodinami, podávání odborného sociálního poradenství a větší komunikaci s kolegy

přímé obslužné péče.

V oblasti zkvalitnění komunikace v týmu pracovníků jsem se zamýšlela nad výstupy

z výzkumu v hospici H1. Zde všichni pracovníci povinně docházeli na supervize. Kladla

jsem si otázku, zda supervize otevřela komunikaci mezi pracovníky (zda díky supervizi

dokázali konstruktivně řešit problémy), nebo zda supervize mohla přijít ve chvíli, kdy se

otevřela komunikace v týmu. Management organizace mi upřesnil, že tyto procesy jsou



vždy propojené. Není dobré supervize bez důvěry a otevřenosti pracovníků a lépe se

pracuje, pokud pracovníci mohou o své práci otevřeně hovořit a najít místo, kde mohou

ventilovat své potřeby, emoce, nejistoty v postupech při práci s pacientem. Zařízení mělo

nastavený systém porad, stěžení byla postava vrchní sestry, která se v průběhu dne

pohybovala na odděleních, nebyla od pracovníků v přímé péči izolovaná.

Ve druhém zkoumaném zařízení byl systém porad propracovaný. Z porad

managementu s ředitelem organizace byly pořizovány zápisy. Ty byly předávány

i pracovníkům v sociálních službách, ovšem bez té části určené pouze pro management

organizace. V tomto hospici jsem se setkala více s písemnou komunikací mezi ředitelem

a pracovníky přímé obslužné péče. Pracovníci mohli číst oběžník, aktuality vylepené na

toaletě, získávali zápisy z porad.

V hospici H2 byl také nastaven systém porad. Ředitelka se pravidelně scházela se

zástupci managementu na tzv. Provozních poradách. Informace z nich byly dále filtrovány

a přenášeny na oddělení.

V případě zlepšení komunikace v rámci organizace bych se spíš klonila k písemnému

projevu. Důvodem je to, že ústně předanou informaci si nemusí pracovník vždy

zapamatovat. V ideálním případě bych doporučila sdílení kalendářů mezi pracovníky přímé

obslužné péče a sociálními pracovníky. Ne všichni pracovníci ale mají kladný přístup

k používání informačních technologií. Jako ideální způsob pro předávání informací se jeví

oběžník či aktuality vylepené v denní místnosti či na toaletě jako ve zkoumaném zařízení

H2.

V závěru diplomové práce bych též ráda zmínila jednu z dalších možností podpory

pracovníků a to svolání etického konzilia, v případě, že si pracovníci hospice nejsou jisti

svým postupem při řešení složitějších případů v oblasti péče o pacienty. Svolání etického

konzilia se osvědčilo v hospici H2. Myslím, že tento institut je přínosný i při jednání

s rodinou pacienta. Ústřední roli má přizvaný etik, konzilium probíhá formou porady všech

zúčastněných stran. Etické konzilium se vyznačuje pravidly komunikace, stejně jako

například supervize.

V případě, že se nyní zaměřím na oblast supervize, musím říct, že jsem se v průběhu

výzkumu setkala s několika různými přístupy k supervizí. Management hospice H1 byl

přesvědčen o jejím přínosu, ačkoli jedna ze zástupkyň managementu si myslela, že tam

pracovníci nechodí “moc rádi”. Supervize a docházení na ně bylo v této organizaci

povinné. Supervize byla vedená jako společná pro zdravotnické pracovníky a pracovníky



psychosociálních profesí. Dle výstupů z rozhovorů s pracovníky by se dala spíše definovat

jako případová a vycházely z ní výstupy pro personál nebo také konsensus jak se budou

pracovníci k určitému pacientovi vztahovat a postupovat v péči o něj.

Pracovnice přímé obslužné péče byly vůči sobě navzájem otevřené (problémy

dokázaly řešit i na denní místnosti bez osoby supervizora). Větší komplikace jsem

zaznamenala ve spolupráci s pracovníky sociálního úseku. Zde nastával problém se otevřít

a přistoupit k osobnějším tématům. Případová témata se zdála být pro pracovníky

bezpečnější.

Ve druhém zkoumaném zařízení H2 jsem se setkala s tím, že pracovníci

psychosociálních profesí sami požádali o supervize a měli možnost sami oslovit

supervizora. V této organizaci mají supervize podporu vedení, ústředními postavami

v podpoře supervizí je ředitel organizace a psycholožka. Supervizní setkání jsou plánována

na několik měsíců předem, pracovníci, protože nepracují ve směnném provozu, mají menší

bariéry se sejít v plném počtu. I když se v zařízení traduje negativní zkušenost se

supervizorkou (příbuzná bývalé ředitelky, vynášela informace), těmto pracovníkům se

podařilo negativní přístup překonat. Myslím, že hlavní roli sehrálo to, že si sami mohli

vybrat a oslovit supervizora.

Zástupci zdravotnického personálu při rozhovorech na téma supervize stále tradují

jejich špatnou zkušenost a nedůvěru v institut supervize. Ve většině případů argumentují

tím, že se obtížně schází díky směnnému provozu, supervize nepotřebují, neboť si vše

vyřeší mezi sebou v rámci oddělení, nemají potřebu o svých problémech hovořit s nikým

jiným.

Domnívám se, že tento problém spočívá v práci s chybovostí. Pracovníci, pracující

na oddělení většinou přichází ze zdravotnického prostředí (nemocnice). Zde, pokud udělají

chybu, nemluví o ní před celým oddělením, případně nejsou vedeni k tomu, aby

reflektovali to, co dělají. Ačkoli pracovníci reflektovali to, že pro ně není obtížné umírání

pacientů a kontakt se smrtí, posléze připouštěli, že se jich dotýká úmrtí pacientů, které

znali delší dobu a došlo k napojení na ně. Je to pochopitelné, pracovníci přímé obslužné

péče používají jako hlavní nástroj k práci právě sami sebe.

K tomu, aby mohli například při supervizi odhodit své “obranné” mechanismy

a hovořit o sobě, svém prožívání situací a emocích, je nezbytné vytvořit důvěrné

a bezpečné prostředí. V případě organizace H2 bych rozhodně nedoporučovala nátlak na

to, aby i zdravotničtí pracovníci docházeli do supervizí. Tito pracovníci, v případě, že



potřebují, dochází za psycholožkou organizace. Právě tato osoba si získala jejich důvěru

a někteří pracovníci jsou schopni se jí otevřít. Na tomto místě bych před pracovníky

rozhodně nehovořila o tom, že budou “dělat” supervizi. Možná by bylo zajímavé přijít

s nabídkou neformálního setkání moderovaného psycholožkou, které by se soustředilo

právě na ventilaci pocitů pracovníků přímé obslužné péče.

V průběhu vedení rozhovorů jsme se též dotkli předpokladů supervizora, který by

měl v ideálním případě vést supervize. Ačkoli v odborné literatuře zjistíme, že supervizor

by měl absolvovat sebezkušenostní výcvik, výcvik a praxi v supervizi, pracovníci přímé

obslužné péče spíše kladli důraz na jeho osobnostní charakteristiku. Vítali člověka, který se

dokázal naladit na tým, byl spolehlivý a nevynášel informace z týmu. Ve většině případů

nekladli důraz na to, aby měl pracovní zkušenost z hospice, vítali ale zkušenosti z jiné

sociální nebo zdravotní služby.

Ve zkoumaném zařízení H1 ředitelka zmiňovala výhodu současné supervizorky

v tom, že je zároveň zdravotní sestrou a tudíž ví, o čem pracovníci hovoří. Otázkou však

zůstává, jestli je opravdu toto důvodem, proč pracovníci supervizorku respektují. Je

možné, že jen zapadá do obrazu supervizora, kterého si představují – nenutí do ničeho, je

neinvazivní, nesnaží se z pracovníků získat informace.

Některé pracovnice v minulosti získaly i špatnou zkušenost se supervizí, kdy pro ně

představovala stres, nucenou komunikaci, případně absolvování různých technik.

V minulosti, dle slov pracovníků, dojížděli do hospice spíše supervizoři – psychoterapeuti.

Je tedy možné, že se více dotýkali osobních věcí u pracovníků při práci s pacienty.

Pracovníci se nyní věnují převážně případové supervizi, která je pravděpodobně pro ně

bezpečnější.
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