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ANOTACE 
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pojednává o potřebách seniorů, zdravotní a sociální péči o seniory, kvalitě v sociálních 

sluţbách a komunikaci se seniory. Výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření, 
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0 ÚVOD 

Ačkoliv si to někteří lidé neuvědomují, popřípadě nechtějí uvědomit, kaţdý z nás stárne. 

Skutečnosti, ţe uţ nebude mít člověk tolik sil, co dříve, začnou se mu dělat vrásky na čele, 

přijde čas odchodu do důchodu, se mnohdy lidé bojí, dokonce si tento fakt nechtějí 

ani připustit a bojují proti němu různými obrannými mechanismy. (Haškovcová, 2010, s. 9) 

Dle mého názoru je stáří přirozenou součástí ţivota, s kterou se ovšem ne kaţdý dokáţe 

zdárně vypořádat. Já osobně povaţuji za podstatné, aby seniorovi, který má přání zůstat 

ve svém domově, kde proţil celý ţivot, bylo toto přání, pokud je to moţné, splněno. 

V mé rodině si zakládáme na tom, aby kaţdý člen rodiny mohl spokojeně a v klidu ţít a doţít 

svůj ţivot tam, kde je to pro něho doma, v přirozeném prostředí, kde se cítí nejlépe, pokud 

mu to zdravotní stav a jiné okolnosti dovolí a i s pomocí terénních sluţeb se nám to doposud 

zdárně daří. Ovšem ne kaţdý má to štěstí, ţe má rodinu, která se o něho dokáţe postarat, 

popřípadě dojde k tomu, ţe je nedostatečná dostupnost terénních sluţeb a jeho domovem 

se pak často stane domov pro seniory. 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala především z důvodu, ţe je mi seniorská populace 

velmi blízká. Záleţí mi nejen na svých prarodičích, není mi však lhostejný ani ţivot těch, kteří 

uţ nemohou ţít ve svém přirozeném prostředí, kde byl jejich domov, ale jejich novým 

domovem se v poslední etapě jejich ţivota stal právě domov pro seniory. Na základě toho 

jsem se rozhodla více přiblíţit k tomuto tématu a zjistit, jak jsou klienti, kteří ţijí v domově 

pro seniory, spokojeni s poskytovanými sluţbami. 

Úkolem teoretické části je shrnout a popsat teoretické poznatky, které se vztahují k tématu 

bakalářské práce. Jedná se o vymezení základních pojmů, kterými jsou stáří, stárnutí 

a spokojenost. Dále teoretická část pojednává o potřebách seniorů, zdravotní a sociální péči 

o seniory, kvalitě v sociálních sluţbách a komunikaci se seniory. 

Výzkumná část bakalářské práce se pomocí kvantitativního výzkumu s vyuţitím techniky 

dotazníkového šetření zaměřuje na zjištění spokojenosti klientů s poskytovanými sluţbami 

v domově pro seniory. Dotazníkové šetření bylo provedeno u klientů vybraného domova 

pro seniory. 
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CÍLE PRÁCE 

Hlavní cíl práce: 

 Zjistit, jaká je spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami v domově pro seniory. 

Teoretický cíl práce: 

 Shrnout a popsat teoretické poznatky, které se vztahují k tématu bakalářské práce. 

Dílčí cíle: 

 Zjistit, jak klienti hodnotí přístup personálu. 

 Zjistit, jak klienti hodnotí prostředí domova pro seniory. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1 Stáří a stárnutí 

První kapitola teoretické části je věnována vymezení základních pojmů, které je vhodné 

zmínit na začátku samotné práce a jsou jimi stáří, stárnutí a spokojenost. Existuje řada definic 

stáří i stárnutí, ovšem kaţdá z nich můţe být chápána a vyloţena jinak, z různých hledisek 

a pojetí, ať uţ se jedná o pojetí biologické, či například psychologické. Ovšem neliší se pouze 

definice, ale i postoje a názory lidí na stáří a stárnutí. Podle Malíkové (2011, s. 13 – 14) 

je stáří lidmi všeobecně chápáno spíše negativně a to hned z několika důvodů. Jedním z nich 

je i často mylná představa lidí, kteří si pod pojmem stáří představí nesoběstačnou osobu, která 

není schopna samostatného ţivota, nedokáţe se o sebe sama postarat při běţných denních 

činnostech, tudíţ je závislá na pomoci jiné osoby. Z tohoto důvodu pak lidé povaţují 

za ideální řešení umístit seniora do některé z forem ústavní péče, coţ je naprosto opačný 

případ snahy o deinstitucionalizaci neboli změnu ústavní péče v péči rodinnou či komunitní. 

(MPSV, 2013) 

Je pravdou, ţe stárnutí přináší do ţivota člověka spoustu postupných neţádoucích změn. 

Můţe se jednat o postupné ubývání sil, omezení kontaktu se společností z důvodu odchodu 

do důchodu a celkové obavy, které stáří přináší, či změny involuční. Ne vţdy je však stáří 

chápáno negativně, pro některé jedince můţe představovat dokonce i jedno z nejhezčích 

doposud zaţitých období ţivota. Člověk se můţe věnovat věcem, na které neměl doposud 

dostatek času, snaţí se o splnění svých přání, která ještě nebyla z různých důvodů 

uskutečněna. Takový člověk proţívá období stáří pohodově a spokojeně. V takovém případě 

se dá hovořit i o umění stárnout, jelikoţ záleţí na kaţdém z nás, jaký postoj vůči stáří zaujme, 

jak se na něj připraví a zda ho bude chtít proţít aktivním způsobem, pokud mu to jeho 

zdravotní stav dovolí. (Malíková, 2011, s. 14) 
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1.1.1 Definice stáří a stárnutí 

Z velkého mnoţství definic stáří a stárnutí byly vybrány následující: 

„Stárnutí je komplexní, nevratný, dynamický proces, který postihuje involučními změnami 

veškeré živé organismy kontinuálně již od jejich početí.“ (Přibyl, 2015, s. 9) 

„Stáří je obecné označení pozdních fází ontogeneze. Jde o poslední vývojovou etapu, která 

uzavírá, završuje lidský život.“ (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 19) 

1.1.2 Období stáří 

Jak uvádí Dvořáčková (2012, s. 11), Světová zdravotnická organizace (WHO) rozděluje 

poslední etapu ţivota, tedy stáří, na tři období. První období je nazýváno obdobím 

senescence, neboli raným stářím a ohraničuje ho věk od 60 do 74 let. Jako druhé následuje 

období zvané senium, taktéţ označováno jako vlastní stáří a pohybuje se v rozmezí 75 - 89 let 

věku člověka. Posledním obdobím je patriarchum neboli dlouhověkost, kdy se lidé doţívají 

90 let a více. 

Oproti tomu Haškovcová (2010, s. 20 – 21) ve své publikaci uvádí, ţe s neustále prodluţující 

se délkou ţivota a zároveň s postupným zvyšováním hranice odchodu do důchodu, 

se posunuje směrem nahoru i počátek raného stáří, kterým je v současné době uváděn věk 

65 let, tudíţ je rané stáří vymezeno obdobím od 65 do 74 let věku člověka. Období raného 

stáří je často spojováno s odchodem jedince do penze. I přesto, ţe se u seniorů v tomto 

období objevuje postupné ubývání sil, dochází k určitým tělesným, psychickým i sociálním 

změnám, které mohou být spojeny právě s odchodem do důchodu, bývá období raného stáří 

proţíváno zpravidla aktivně. Lidé mají po odchodu do důchodu více volného času, s kterým 

mohou naloţit dle vlastního uváţení a plnit si svá doposud nesplněná přání. (Vágnerová, 

2007, s. 299) 

Období vlastního stáří je spojeno s nárůstem problémů ve všech oblastech ţivota. Senioři 

se vlivem fyzických změn, nemocí, psychických problémů, stávají méně soběstačnými 

a závislými na okolí, proto je kladen důraz na udrţení přijatelného ţivotního stylu, jehoţ 

výsledkem by mělo být udrţení nezbytné nezávislosti a soběstačnosti, udrţení sociálních 

kontaktů, které se zaměřují na to, aby nedocházelo k sociální izolaci a pocitu osamělosti 

seniorů. (Vágnerová, 2007, s. 398 – 400) 
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Termín dlouhověkost je pouţíván u lidí, kteří dosáhli věku 90 let a více. Podle Haškovcové 

(2012, s. 69) jsou na jedné straně lidé, kteří se doţívají vysokého věku velmi uznávaní, 

na druhé straně však pro ně samotné není tato situace zdaleka jednoduchá, jelikoţ musí čelit 

tomu, ţe jejich blízcí a přátelé postupně odcházejí a navazování nových kontaktů a přátelství 

v tak vysokém věku můţe být velice obtíţné. 

1.1.3 Rozdělení stáří 

Existuje však mnohem více způsobů, kterými lze stáří rozčlenit. Jedním z nich je tradiční 

rozdělení stáří na biologické, kalendářní a sociální. (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, 

s. 25-27) 

Biologické stáří je domnělé označení určité míry involučních změn, které v organismu 

vlivem stárnutí probíhají a zároveň se sniţuje i potenciál zdraví. Mezi typické biologické 

změny ve stáří se řadí atrofie tkání i orgánů, změny pokoţky, které se projevují výskytem 

vrásek, vlasy šediví a řídnou, zmenšuje se výška postavy člověka, ubývá kostní hmoty, 

dochází k zpomalení většiny funkcí a mnoha dalším změnám. (Klevetová, Dlabalová, 2008, 

s. 19 – 21) Podle Ondrušové (2011, s. 17) mají nezanedbatelný podíl na řadě změn, které 

se projevují u seniorů, choroby a onemocnění, které období stáří provázejí. Biologický věk 

vypovídá o celkovém stavu organismu a často se stává, ţe se biologický věk seniora 

neshoduje s věkem kalendářním. (Ondrušová, 2011, s. 17) 

Kalendářní stáří odpovídá skutečně proţitému věku, tudíţ se dá snadno a jasně stanovit. 

Z toho důvodu je proto často vyuţíván kalendářní věk v oblasti demografie. Oproti 

biologickému stáří však nevypovídá nic o individuálních involučních či sociálních změnách 

ve stáří. (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 25 - 27) Jak uvádí Ondrušová (2011, 

s. 16 – 17), na základě zlepšování funkčního stavu starých lidí lze podle kalendářního věku 

orientačně rozdělit seniory také na mladé seniory, přičemţ hranice této kategorie je od 

65 do 74 let, další kategorii tvoří staří senioři ve věku od 75 do 84 let a poslední kategorii 

tvoří velmi staří senioři, kteří dosáhli věku 85 let a více. 

Sociální stáří je charakteristické tím, ţe u seniora dochází k řadě sociálních změn, k změnám 

sociálních rolí, které člověk ve společnosti zastává. (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 27) 

Podle Ondrušové (2011, s. 17 – 18) se za počátek sociálního stáří povaţuje odchod do 

důchodu nebo vznik nároku na starobní důchod, na čemţ se shoduje řada autorů. Proţívání 

odchodu do důchodu je zcela individuální, kaţdý člověk se s touto podstatnou ţivotní změnou 

vyrovnává jinak. (Malíková, 2011, s. 21) 
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Celý proces stárnutí a samotné stáří je jednotlivými seniory proţíváno individuálně. Někdo 

stárne rychleji, někdo pomaleji. Někdo je více fyzicky zdatný, jinému ubývají síly rychleji. 

Charakteristické rysy, které se týkají období stáří, pro které jsou typické, mohou být však 

jednotlivými lidmi proţívány odlišně a různým způsobem. Vytvářením vhodných podmínek 

pro seniory by v ideálním případě mělo docházet k spokojenému stáří a úspěšnému stárnutí. 

(Čevela, Čeledová, 2014, s. 17 – 18) 

1.1.4 Populační stárnutí 

Celosvětově známým jevem je, ţe populace stárne. Nejedná se však o jev náhlý, proces 

stárnutí populace trvá jiţ delší dobu a má za následek to, ţe se neustále zvyšuje počet seniorů. 

Jistou zásluhu na zvyšování počtu seniorů ve společnosti má sniţování porodnosti se zároveň 

klesající úmrtností novorozenců. Nejsou to však jediné faktory, kvůli kterým dochází 

ke stárnutí populace. Dalším z nich je například neustále se prodluţující střední délka ţivota. 

(Hrozenská, Dvořáčková, 2013, s. 15 – 16) 

Podle statistik byl podíl osob starších šedesáti let v ČR v roce 1998 18,1 %, nicméně 

prognózou je, ţe v roce 2025 uţ to bude 27 % a nadále je očekáván nárůst seniorské populace. 

Nejvyšší předpokládaný odhad nárůstu seniorů se předpokládá v roce 2050, kdy by měl být 

počet seniorů v České republice 3,5 milionu. Zvyšovat se bude i počet starých ţen 

ve společnosti a celkový počet obyvatel ve věku 90 a více let se bude taktéţ zvyšovat. 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 81-85) 

1.2 Spokojenost 

Vymezení pojmu spokojenost není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Spokojeností se v poslední době zabývá řada výzkumů a autorů a díky tomu lze nalézt 

i spoustu definic daného pojmu, které jsou často nejednotné. Spokojenost můţe být chápána 

jako subjektivně proţívaný pocit kaţdého člověka, osobní pohoda. Dalším pojetím je ţivotní 

spokojenost jako absence negativních emocí či spokojenost jako pocit štěstí. Na spokojenost 

se dá pohlíţet z různých úhlů pohledu. V oblasti poskytovaných sociálních sluţeb klientům 

je jedním z ukazatelů kvality poskytování těchto sluţeb. (Malíková, 2011, s. 147) 
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Jako příklad lze uvést výzkum Hájkové (Hájková in Vágnerová, 2007, s. 423 – 424), která 

zkoumala závislost mezi spokojeností s ţivotem klientů v domově pro seniory a jejich věkem, 

přičemţ zjistila, ţe zcela spokojeni jsou všichni klienti, kterým je méně neţ 75 let, 84,6 % 

klientů ve věku 75 – 90 let je spokojeno s ţivotem v domově pro seniory a oproti tomu pouze 

57,1 % klientů starších 90 let je spokojeno s ţivotem v domově pro seniory. Výsledkem tedy 

bylo, ţe „spokojenost s životem v domově pro seniory je nepřímo úměrně závislá na věku.“ 

(Hájková in Vágnerová, 2007, s. 423 – 424) 

Jako jedna z mnoha definic spokojenosti byla vybrána následující: „Spokojenost je příjemný 

pocit z dobrých vztahů a dobře vykonané činnosti.“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 544) 

Matoušek (2016, s. 209 – 210) definuje spokojenost klientů jako „subjektivní ukazatel péče.“ 

Spokojenost klientů lze zjišťovat jako celkovou spokojenost nebo pouze její sloţky. 

Při hodnocení spokojenosti klientů se sluţbou je moţné setkat se s případy, ţe někteří klienti 

svou spokojenost přeceňují, coţ můţe být pojato jako projev vděčnosti vůči poskytovateli 

sluţeb, na druhé straně někteří klienti mají strach vyjádřit svou nespokojenost například 

z důvodu, ţe by k nim po vyjádření nespokojenosti nebyli pracovníci vstřícní nebo by se jim 

nedostávalo adekvátní péče ze strany personálu. (Matoušek, 2016, s. 209 – 210) 

Spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami je jednou z důleţitých sloţek, které je třeba 

věnovat určitý stupeň pozornosti. Neměla by být však jediným ukazatelem, podle kterého jsou 

poskytované sluţby hodnoceny. Při zjištění nespokojenosti klientů s některými 

poskytovanými sluţbami, popřípadě s pracovníky, by mělo vedení zařízení reagovat na tuto 

skutečnost a vnímat nespokojenost klientů jako podnět k přezkoumání, které důvody vedly 

k nespokojenosti klientů a následně vyvodit závěry z vzniklé situace. (Matoušek, 2011, 

s. 163 – 164) 

Zjišťování spokojenosti je nezbytné jak pro klienty, kteří projevením spokojenosti 

či nespokojenosti mohou dát najevo, zda poskytované sluţby vyhovují jejich potřebám 

či nikoliv a zároveň vnímají snahu vedení zařízení, ţe jim jejich názory nejsou lhostejné. 

Pro pracovníky přináší sledování spokojenosti podstatnou zpětnou vazbu o tom, co si klienti 

myslí o jimi poskytovaných sluţbách. Pro vedení zařízení můţe slouţit zjišťování 

spokojenosti klientů k následnému zlepšování poskytovaných sluţeb. (Malíková, 2011, 

s. 147) 
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2 POTŘEBY SENIORŮ 

Potřeba bývá často brána jako projev určitého nedostatku, kdy člověku něco chybí a dochází 

k následnému strádání, proto je ţádoucí pracovat na odstranění daného nedostatku, coţ 

by mělo vést k následnému uspokojení, někdy dokonce i k zlepšení kvality ţivota seniora. 

(Jarošová, 2006, s. 32) 

Matoušek (2016, s. 147 – 148) definuje potřebu jako „motiv k jednání“ a tvrdí, 

ţe „neuspokojená potřeba vede k deprivaci, ke strádání.“ 

Stejně jako proţívané změny ve stáří jsou i potřeby seniorů individuální. Potřeby člověka 

se mění jak v průběhu celého ţivota, tak i v procesu stárnutí, přičemţ se mění i přednosti 

při jejich uspokojování. Můţe se stát, ţe naplnění jedné potřeby znemoţní uskutečnění 

potřeby jiné, v případě seniorů můţe jít o situaci, kdy se senior přestěhuje do domova 

pro seniory, kde díky pocitu bezpečí dojde k jeho uspokojení, na druhé straně však dochází 

k omezení sociálních vazeb s rodinou. (Čevela, Kalvach a Čeledová, 2012, s. 33 – 34) 

Za autora hierarchie potřeb je povaţován známý americký představitel humanistické 

psychologie A. H. Maslow, který seřadil lidské potřeby do pyramidy od nejzákladnějších 

biologických potřeb aţ po ty nejvyšší, kdy člověk touţí po osobním rozvoji a růstu. Základem 

teorie potřeb je, ţe pokud nejsou dostatečně uspokojeny základní potřeby člověka, dochází 

hůře k uspokojení vyšších, méně naléhavějších potřeb. Maslowova pyramida potřeb byla 

později modifikována dalšími autory a rozšířena o více úrovní. (Ondrušová, 2011, s. 41 – 42) 

2.1 Základní fyziologické a biologické potřeby 

Kaţdý člověk je originál a má své individuální potřeby, které se mění podle situace, ve které 

se nachází. V dnešní době se v domovech pro seniory setkáváme převáţně s tím, ţe jsou 

základní fyziologické potřeby seniorů dostatečně uspokojovány. Jedná se především 

o potřebu příjmu potravy, potřebu hygieny, spánku nebo potřebu vylučování. (Šiklová 

in Ondrušová, 2011, s. 41-45) 

Tyto potřeby jsou pro člověka zcela přirozené a k jejich uspokojení dochází i bez hlubšího 

přemýšlení nad nimi. Ovšem důleţitost těchto potřeb si většina lidí uvědomuje aţ v situacích 

jako jsou příchod nemoci, náročná ţivotní situace či samotný věk, kdy si uvědomí, jak velkou 

mají tyto základní potřeby hodnotu při jejich uspokojení. (Přibyl, 2015, s. 41) 
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2.2 Potřeba jistoty a bezpečí 

Oproti tomu je u starších lidí kladen velký důraz na zvýšení potřeby jistoty a bezpečí. Citovou 

jistotu mají senioři především ve svém ţivotním partnerovi, manţelovi. Pokud jeden 

z manţelů zemře, dochází u druhého k ztrátě pocitu ţivotní jistoty a bezpečí a následnému 

neuspokojení této potřeby a záleţí na osobnosti daného člověka, jak se se ztrátou dokáţe 

vypořádat. Oporu a jistotu můţe nalézt v rodině, popřípadě u přátel. (Přibyl, 2015, s. 50 – 51) 

Pro starší lidi je podstatné vědomí, ţe někam patří. Jsou členy rodiny, kterou jsou zároveň 

akceptováni a tím následně dochází k uspokojení potřeby jistoty. Ovšem pokud se senior 

dostane například z domácího prostředí do domova pro seniory, můţe dojít ke ztrátě pocitu 

bezpečí a jistoty a určitou dobu trvá, neţ si člověk na nové prostředí zvykne. Někdy si však 

zvyknout vůbec nedokáţe, tudíţ zůstane tato potřeba neuspokojena a můţe mít na ţivot 

seniora negativní dopad. (Vágnerová, 2007, s. 345 – 346) 

2.3 Potřeba sociálního kontaktu 

Mezi potřeby sociální lze zařadit: „potřebu sociálního kontaktu, potřebu lásky, přijetí 

a spolupatřičnosti.“ (Jarošová, 2006, s. 32 – 33) 

Člověk je tvor společenský a potřebuje sociální kontakt s jinými lidmi po celý ţivot, není 

tomu jinak ani ve stáří. Senioři upřednostňují kontakt především se známými lidmi, 

rodinnými příslušníky a přáteli. Důleţitou roli zde hraje komunikace mezi seniorem 

a ostatními lidmi, jelikoţ dochází k uspokojení seniora tím, ţe ví, ţe mu někdo naslouchá, 

vnímá ho, povídá si s ním. Sociální kontakt je pro seniory významný, nicméně je vhodné 

respektovat zároveň i jejich soukromí. (Vágnerová, 2007, s. 344 – 345) 

V případě, ţe dojde k neuspokojení této potřeby, dochází u seniora často k pocitu osamělosti 

nebo sociální izolaci. Příčin můţe být celá řada, ať uţ se jedná o komunikační bariéry 

či například dlouhodobou hospitalizaci seniora. Je vhodné dát seniorům najevo, ţe je má 

někdo rád a nejsou tu sami. (Jarošová, 2006, s. 32-33) 

2.4 Potřeba uznání a sebeúcty 

Další, vyšší potřebou, je potřeba uznání a sebeúcty. Při uspokojení této potřeby je senior 

respektován okolím, snaţí se dosáhnout veřejného uznaní, coţ zároveň vede i k zlepšení jeho 

sebedůvěry. (Jarošová, 2006, s. 32 – 33) 
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Neuspokojení potřeby uznání a sebeúcty můţe vzniknout na základě změn, které se ve stáří 

objevují. Vlivem ubývání sil dochází i k postupnému omezení soběstačnosti, coţ se můţe 

projevit ve vnímání samotného seniora jako omezení schopnosti být sám sebou. Ztrácí pocit, 

ţe má svůj ţivot pod kontrolou a domnívá se, ţe uţ není natolik uznávaný, jako byl dříve 

a tím dochází k neuspokojení potřeby sebeúcty. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 69 – 70) 

2.5 Potřeba seberealizace 

Vlivem odchodu do důchodu můţe u seniorů docházet k pocitům méněcennosti 

a bezvýznamnosti, kvůli kterým následně klesá význam potřeby seberealizace, která je 

na základě této skutečnosti obtíţněji uspokojována. Je moţné si všimnout, ţe senioři často 

mluví o tom, co v ţivotě dokázali, jaké mají zkušenosti, kde pracovali a podobně, čímţ 

se snaţí uspokojit potřebu seberealizace pomocí vzpomínek. Můţe ovšem dojít i k tomu, ţe 

se senior vzdá svých ţivotních plánů a nemá potřebu si něco dokazovat. (Vágnerová, 2007, 

s. 346 – 347) 

2.6 Duchovní potřeby 

Nadstavbovou sloţku Maslowovy pyramidy tvoří spirituální neboli duchovní potřeby, které 

jsou pro seniory obzvlášť důleţité. Jedinec, který přemýšlí nad svým ţivotem, si klade otázky 

ohledně smyslu svého ţivota a jeho hodnotách a snaţí se najít odpovědi sám v sobě. Často 

však senioři potřebují člověka, kterému se mohou svěřit, vypovídat se a člověka, který jim 

bude trpělivě naslouchat. V domově pro seniory jím můţe být i ošetřující sestra, pečovatelka 

nebo kněz. Při neuspokojení duchovních potřeb seniorů se často objevují poruchy spánku, 

pocit beznaděje či smutek. Ne vţdy je ovšem snadné odhalit, co je příčinou právě těchto 

poruch. (Malíková, 2011, s. 269-275) 

2.7 Potřeba stimulace 

U seniorské populace je typické sníţení potřeby stimulace, jelikoţ stimulace více podněty 

a jejich nahromadění u starších lidí působí spíše únavu a podráţděnost. Senioři upřednostňují 

klid a mír a neradi se přizpůsobují větším změnám. Některé stimuly pro ně dokonce 

představují spíše zátěţ. Nicméně v přiměřené míře je ţádoucí povzbuzovat zájem klientů 

o podněty a informace, které probíhají v jejich okolí. (Vágnerová, 2007, s. 344) 
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2.8 Kvalita ţivota a uspokojování potřeb 

S uspokojováním potřeb úzce souvisí i kvalita ţivota seniorů, kterou lze rozdělit na objektivní 

a subjektivní, přičemţ objektivní kvalita sleduje podle Přibyla (2015, s. 49) „materiální 

zabezpečení, fyzické zdraví, sociální podmínky života a sociální status“ a subjektivní kvalita 

ţivota se zaměřuje na „jedincovo vnímání vlastního postavení ve společnosti v souvislosti 

s hodnotovým systémem a kulturou.“ (Přibyl, 2015, s. 49) 

Hodnocení kvality ţivota jako celku je u seniorské populace spojeno především 

se spokojeností s jejich dosavadním ţivotem, tudíţ pokud senior povaţuje svůj ţivot 

za spokojený a smysluplný, lze předpokládat, ţe i kvalita jeho ţivota je na vysoké úrovni. 

(Dvořáčková, 2012, s. 57 – 58) 
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3 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE O SENIORY 

Zdravotní a sociální péče, ač se jedná o odlišné pojmy, které spadají zároveň i do jiných 

resortů, jelikoţ zdravotní péče je v gesci Ministerstva zdravotnictví a sociální péče spadá 

pod hlavičku Ministerstva práce a sociálních věcí, nelze tyto dva pojmy v péči o seniory 

oddělovat, jelikoţ spolu úzce souvisí a vzájemně na sebe navazují. Ať je zdravotní a sociální 

péče poskytována v přirozeném prostředí seniora či právě v domově pro seniory, vţdy je třeba 

brát ohled na individuální potřeby seniora a jeho spokojenost či nespokojenost 

s poskytovanými sluţbami a s naplňováním jeho potřeb. (Hrozenská, Dvořáčková, 2013, 

s. 60) 

3.1 Zdravotní péče o seniory 

Nejvýznamnějším prvkem nejen v oblasti zdravotní péče, ale i pro většinu lidské populace, 

je zdraví. U seniorské populace nabývá zdraví obzvlášť vysoké hodnoty. (Ondrušová, 2011, 

s. 26) Není pravidlem, ţe u kaţdého staršího člověka je přítomna nemoc, avšak u většiny 

seniorů s rostoucím věkem přibývá i různých nemocí, které mohou mít atypický a odlišný 

průběh oproti nemocem v mladším věku. Nemoci bývají závaţnější, mívají chronický 

a specifický průběh a často se u jednoho seniora kombinuje více chorob najednou, čímţ 

dochází k tzv. multimorbiditě. Vlivem onemocnění můţe dojít ke sníţení soběstačnosti 

seniora, někdy aţ k její úplné ztrátě. Vţdy záleţí na charakteru, intenzitě onemocnění 

a fyzické i psychické zdatnosti samotného člověka nemoci čelit a v neposlední řadě také 

na kvalitě poskytované zdravotní péče. (Ondrušová, 2011, s. 26-28) 

3.1.1 Poskytování zdravotní péče 

Pokud dochází k závaţnějším onemocněním seniorů, jejichţ zdravotní problémy přesahují 

hranice moţností praktického lékaře a vyţadují specializované medicínské sluţby, je ţádoucí 

jim tuto specializovanou zdravotní péči poskytnout. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 65) 

Zdravím, jeho udrţováním ve stáří a zdravotními problémy se u seniorské populace zabývá 

geriatrie. Geriatrie je specializační klinický obor „vycházející z vnitřního lékařství s přesahy 

do řady dalších oborů, především do psychiatrie, neurologie, rehabilitace a ošetřovatelství.“ 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 65) 
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V geriatrii je důleţité především včasné zachycení zdravotního problému a jeho léčba. Dalším 

významným bodem v oblasti zdravotní péče jsou také léky, které senioři uţívají, jelikoţ jejich 

mnoţství je mnohdy velké a váţným problémem mohou být jejich vzájemné neţádoucí 

účinky. Proto by všichni lékaři, kteří seniorovi poskytují zdravotní péči, měli přesně vědět, 

které léky uţívá, aby nedocházelo k případným komplikacím. Základním pravidlem, kterým 

je vhodné se řídit, je jednoduchost, coţ znamená, ţe by staří lidé měli uţívat co nejméně léků 

v co nejkratším čase a pokud moţno v niţších dávkách. Ne vţdy je to ovšem vzhledem 

k závaţnosti onemocnění v praxi moţné uskutečnit. (Hrozenská, Dvořáčková, 2013, 

 s. 32 – 34) 

3.1.2 Geriatrická křehkost 

V souvislosti s geriatrií je také nezbytné zmínit pojem geriatrická křehkost, která 

„je způsobena fyziologickým poklesem výkonnosti orgánů a úbytkem svalové a kostní hmoty 

v důsledku dekondice, ale i malnutrice ve stáří.“ (Topinková in Ondrušová, 2011, s. 28) Jedná 

se o kriticky nízkou míru potenciálu zdraví, jejíţ příčiny mohou být tělesné, sociální, 

psychické, ale i spirituální. Mezi somatické aspekty „stařecké“ křehkosti patří nechutenství 

se zároveň nechtěným hubnutím, únava, svalová slabost, která se můţe projevit nechtěnými 

pády a následnými zlomeninami, dále pomalá a nejistá chůze a celkové omezování 

pohybových aktivit. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 117 – 118)  

Příčinná léčba geriatrické křehkosti bohuţel neexistuje, o to větší důraz je kladen na prevenci 

v podobě dostatečného příjmu potravy a tekutin, neméně důleţitá je také psychická podpora 

a motivace seniora. Dále snaha o aktivní cílené vyhledávání geriatricky křehkých seniorů 

s cílem předejít riziku vzniku moţných komplikací. (Kalvach, 2008, s. 126 – 128) 

3.2 Ošetřovatelská péče 

Ošetřovatelská péče o seniory neboli geriatrické ošetřovatelství je významný proces, 

bez kterého by nebylo moţné zajistit adekvátní péči o klienty v domovech pro seniory. 

Poskytované sluţby a činnosti v domovech pro seniory jsou součástí ošetřovatelské péče, 

kterou provádějí především pracovníci v sociálních sluţbách a všeobecné sestry v přímé péči. 

Ošetřovatelská péče vychází vţdy z individuálních potřeb klientů a její snahou je dosaţení 

co nejvyššího moţného stupně kvality ţivota a následné spokojenosti klientů. (Burda, 

Šolcová, 2016, s. 23) 
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Jelikoţ klienti domova pro seniory bývají zpravidla osoby se sníţenou soběstačností, 

potřebují pravidelnou pomoc či dopomoc při vykonávání běţných činností, kterými můţe být 

například příjem potravy, pravidelné vyprazdňování, hygienická péče a podobně. U klientů, 

kteří jsou převáţně nesoběstační a imobilní, je důleţité správné polohování, které slouţí 

především jako prevence vzniku proleţenin. (Malíková, 2011, s. 127 – 128) 

Cílem ošetřovatelské péče je především snaha zapojit klienta do činností, které dokáţe 

zvládnout sám a nadále ho v tom podporovat a motivovat. Vţdy je kladen důraz na to, 

aby byla vyuţita co největší moţnost aktivně zapojit klienta do ošetřovatelského procesu 

a snaţit se mu pouze dopomáhat. V ţádném případě není ţádoucí dělat vše za klienta, pokud 

není jeho celkový stav natolik závaţný, aby vyţadoval komplexní péči a pomoc. 

Poskytováním ošetřovatelské péče se pracovníci snaţí zároveň uspokojovat potřeby klienta. 

(Přibyl, 2015, s. 18 – 19) 

3.3 Sociální péče o seniory 

Sociální péče v České republice je poskytována formou sociálních sluţeb, které jsou 

vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních sluţbách. Mezi druhy poskytovaných sociálních sluţeb se podle zákona 

o sociálních sluţbách řadí „sociální poradenství“, které je moţné dále rozdělit na základní 

a odborné, „služby sociální péče a služby sociální prevence“. (ČESKO, 2006) 

Dále lze sociální sluţby rozdělit podle místa jejich poskytování, a to na sluţby „terénní“, 

které jsou zpravidla poskytovány seniorovi v jeho domácím prostředí, jedná se například 

o pečovatelskou sluţbu. Dále na „ambulantní služby“, za kterými senior dochází sám, 

popřípadě je do zařízení dopravován, příkladem jsou denní stacionáře či centra denních sluţeb 

a „pobytové služby“, které jsou poskytovány dlouhodobě seniorům v pobytových zařízeních 

a příkladem mohou být právě domovy pro seniory. (ČESKO, 2006) 

„Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit 

kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit.“ 

(Matoušek, 2011, s. 9) 
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3.3.1 Poskytovatelé sociálních sluţeb 

Poskytovateli sociálních sluţeb, tudíţ i domovů pro seniory, mohou být subjekty, které mají 

na základě schváleného rozhodnutí o registraci oprávnění k tomu, aby mohly poskytovat 

sociální sluţby. V České republice jsou poskytovateli sociálních sluţeb subjekty zřizované 

obcí a krajem, nestátní neziskové organizace či samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Ačkoliv mají neziskové organizace v ČR vcelku krátkou tradici, v dnešní době se podílejí 

na poskytování mnoha sociálních sluţeb, jako jsou například pečovatelská sluţba, 

ale i domovy pro seniory. (Malíková, 2010, s. 58 – 59) 

Dle zákona je povinností mezi poskytovatelem sociálních sluţeb a klientem, který bude 

sluţbu vyuţívat, uzavření smlouvy. Smlouva můţe být uzavřena ústní nebo písemnou formou. 

Pro přehlednost, jistotu příjemce sluţby a předejití vzniku moţných komplikací je doporučeno 

uzavřít smlouvu písemně. Písemná forma smlouvy chrání jak poskytovatele sluţeb, 

tak i příjemce například při vzniku sporu. (Matoušek, 2011, s. 45 – 46) 

Co se týče financování poskytovaných sociálních sluţeb, bývá zpravidla čerpáno z více 

zdrojů. Nejdůleţitějším zdrojem příjmů pro poskytovatele sociálních sluţeb jsou dotace 

ze státního rozpočtu a granty, dalšími zdroji financí mohou být jiţ zmíněné příspěvky na péči, 

příspěvky samotných zřizovatelů sociálních sluţeb či například dary. (Malíková, 2010, 

s. 59 -60) 
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3.3.2 Domov pro seniory 

Domov pro seniory je vymezen v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů v § 49, který uvádí, ţe se zde „poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby.“ (ČESKO, 2006) 

Základní činnosti, které jsou klientům v domově pro seniory poskytovány, jsou vymezeny 

v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a podrobněji se jim věnuje vyhláška 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách v § 15. 

Podle této vyhlášky se jedná se o následující činnosti: 

 „Poskytnutí ubytování, 

 poskytnutí stravy, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 aktivizační činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“ 

Cílem poskytování sociálních sluţeb seniorům je především rozvoj jejich soběstačnosti, 

popřípadě alespoň snaha o zachování stávající soběstačnosti, dále je kladen důraz 

na zachování lidské důstojnosti. Sociální sluţby jsou poskytovány kaţdému seniorovi 

individuálně, podle jeho potřeb. Podstatná je i podpora a motivace seniora vzhledem k jeho 

nepříznivé sociální situaci, aby nedocházelo k prohlubování této situace, ale naopak k jejímu 

zlepšení. Pomocí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je vyvíjena snaha, 

aby nedošlo k sociální izolaci seniora, případně jeho osamělosti. (Dvořáčková, 2012, 

s. 81 - 83) 
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3.3.3 Pracovníci domova pro seniory 

V domově pro seniory pracuje tým pracovníků, kterými jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a pracovníci 

v sociálních sluţbách. (ČESKO, 2006) Zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v domovech 

pro seniory, jsou vymezeni v zákoně č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 

povoláních, ve znění pozdějších předpisů a jsou jimi především všeobecné sestry, 

fyzioterapeut či ergoterapeut. (ČESKO, 2004) 

Kaţdý z pracovníků má určité odborné kompetence, které při výkonu své práce provádí. 

Společným cílem všech pracovníků je snaha o vzájemnou týmovou spolupráci, která je 

při dobrém fungování velmi efektivní. Dále se všichni pracovníci snaţí o poskytování 

kvalitních sluţeb, které vedou jak ke spokojenosti klientů, tak k spokojenosti samotných 

zaměstnanců z dobře vykonané práce. Důleţitá je motivace pracovníků při práci s klienty, 

jelikoţ s nimi v domově pro seniory přicházejí do kontaktu kaţdý den. Velký vliv při práci 

s klienty mají i osobnostní rysy pracovníků a jejich přístup ke klientům, který by měl být vţdy 

osobní a individuální. (Hrozenská, Dvořáčková, 2013, s. 125) 

Podstatným bodem v činnosti pracovníků je individuální plán klienta, který souvisí s jiţ 

zmíněnou spoluprací celého týmu a vzájemnou komunikací mezi pracovníky. 

Na individuálním plánování se podílejí jak pracovníci, tak samotný klient, který je 

do plánování aktivně zapojen na základě stanovení a následném plnění svých osobních cílů, 

přání a potřeb. Kaţdý klient má právo si vybrat svého klíčového pracovníka, který by mu 

vyhovoval. Klíčovými pracovníky klientů bývají zpravidla pracovníci v sociálních sluţbách 

a sociální pracovníci. (Malíková, 2011, s. 160 – 164) 

Při vykonávání pomáhajících profesí, které mohou být v některých situacích pro zaměstnance 

náročné, hraje podstatnou roli supervize, která slouţí jako prevence syndromu vyhoření, 

ale zároveň souvisí s osobním a profesním rozvojem zaměstnanců. Supervize přináší 

pracovníkům například jiný pohled na řešení problému, podporu, poznávání nových přístupů 

a je v sociálních sluţbách stále více vyuţívána. Pokud dochází v domově pro seniory 

ke správně prováděné supervizi, dochází následně i k zvyšování kvality poskytování sluţeb 

a spokojenosti zaměstnanců. (Hrozenská, Dvořáčková, 2013, s. 132 - 134) 
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4 KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH 

Při poskytování sociálních sluţeb je nutné řídit se standardy, splňovat různá kritéria 

při poskytovaní sluţeb, stanovit reálné a dosaţitelné cíle pro cílovou skupinu a podobně. 

Stěţejním prvkem v oblasti poskytování sociálních sluţeb je jejich kvalita. Kvalita můţe mít 

více významů a pojetí, lze ji také rozdělit například na objektivní kvalitu, která je spojena 

s tím, jak hodnotí sluţbu její poskytovatel, a subjektivní kvalitu, která je brána jako výsledek 

hodnocení uţivatele sluţeb. (Malík Holasová, 2014, s. 18 – 19) 

Definic kvality je nespočetná řada, kvalitu lze definovat i podle oblasti, na kterou 

je zaměřena. V oblasti sociální práce lze definovat kvalitu následovně: „Kvalita 

v organizacích sociální práce se vyznačuje aspekty jako lidskost, autonomie, profesionalita, 

spolupráce, organizační fungování a hospodárnost.“ (Mülhausen in Malík Holasová, 2014, 

s. 19) 

4.1 Standardy kvality sociálních sluţeb 

Standardy kvality sociálních sluţeb byly vytvořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ve spolupráci s uţivateli a poskytovateli sociálních sluţeb. Obsahují soubor kritérií, která jsou 

stanovena jako normy kvality poskytovaných sociálních sluţeb a zároveň jsou měřitelná. 

Povinností kaţdého poskytovatele je, aby standardy dodrţoval. Standardy kvality sociálních 

sluţeb jsou obsahem přílohy číslo 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. (Malíková, 2011, s. 70) 

Standardy jsou formulovány obecně a jsou platné pro všechny druhy sociálních sluţeb. Z toho 

důvodu je nutné, aby je kaţdý poskytovatel rozpracoval a přizpůsobil podle druhu sociální 

sluţby, cílové skupiny a podobně. Důleţité je, aby vyhovovaly jak poskytovatelům, tak 

uţivatelům sociálních sluţeb. Standardy tedy přinášejí určitou představu o tom, jak by měla 

kvalitní sluţba vypadat. (Čermáková, Johnová, 2002, s. 5) 

4.1.1 Rozdělení standardů kvality sociálních sluţeb 

Standardů kvality je celkem patnáct a obsahují kritéria, která se dále dělí na zásadní, ty jsou 

poskytovatelé povinni plnit a na kritéria, která doplňují standardy a mohou, nebo nemusí být 

realizována, záleţí na rozhodnutí poskytovatele. (Malík Holasová, 2014, s. 54 – 55) 
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Standardy kvality jsou rozděleny do třech základních oblastí, a to na procedurální 

standardy, které jsou povaţovány za nejdůleţitější a věnují se především tomu, jak má 

poskytovaná sluţba vypadat. Procedurální standardy se zabývají například tématy, kterými 

jsou cíle a způsoby poskytování sluţeb, dohoda o poskytování sluţby, plánování a průběh 

sluţby a další. (Čermáková, Johnová, 2002, s. 6) Další oblast tvoří standardy personální, 

které vymezují personální obsazení a určují podmínky personálního zajištění v poskytovaných 

sociálních sluţbách. Tímto okruhem standardů se zabývají dva konkrétní, a to Standard č. 9, 

který se podrobněji věnuje personálnímu a organizačnímu zajištění sluţby a Standard č. 10, 

který se zabývá profesním rozvojem zaměstnanců. Poslední oblast tvoří provozní standardy, 

které se zaměřují na podmínky poskytování sociálních sluţeb. Do této skupiny standardů patří 

například místní a časová dostupnost poskytované sociální sluţby, prostředí a podmínky, 

zvyšování kvality sluţeb, které je věnována podrobněji samostatná podkapitola. (Malíková, 

2011, s. 70 – 75) 

4.1.2 Standard 15 – Zvyšování kvality sluţeb 

„Kvalitní služba je ta, která co nejlépe využívá dostupné zdroje, aby dosáhla co nejlepších 

výsledků pro své uživatele.“ (Čermáková, Johnová, 2002, s. 94) 

Jedním z úkolů vedení sociálního zařízení je soustředit se na to, aby kvalita poskytovaných 

sluţeb byla dodrţována, ale také aby se stále zvyšovala. Proto je důleţité, aby byla 

poskytovaná sluţba průběţně kontrolována a vyhodnocována jak ze strany vedení, tak 

ze strany zaměstnanců a samozřejmě i uţivatelů sluţeb. Z pohledu vedení je kontrola 

pro zařízení důleţitá zejména proto, aby se zjistilo, zda jsou poskytované sluţby v souladu 

s posláním a cíli sociální sluţby a zároveň s osobními cíli uţivatelů sluţeb. (Malíková, 2011, 

s. 75) 

K vyhodnocení, zda jsou sluţby poskytovány v souladu s cíli a posláním sluţby, je třeba 

nejprve prostřednictvím sběru informací získat výstupy, které se týkají určitých činností 

jako je například zjišťování, kdo vyuţívá poskytované sluţby, kolik to stojí a podobně. Tím, 

ţe se potřebné informace vyhodnotí, dojde k zjištění výsledků, které dokládají, jaký má 

poskytovaná sluţba dopad na jejího uţivatele. (Čermáková, Johnová, 2002, s. 94) 
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K důleţitým měřítkům, jak je sluţba poskytována, patří bezpodmínečně spokojenost uţivatelů 

s poskytovanými sluţbami. Spokojenost příjemců sociálních sluţeb lze zjišťovat mnoha 

metodami, například pomocí rozhovoru či dotazníkového šetření. Vţdy záleţí 

na poskytovateli sluţeb, jakou metodu zvolí jako nejvhodnější vzhledem k okolnostem 

a schopnostem uţivatelů sluţeb. Zjišťování spokojenosti uţivatelů by mělo vést ke zvyšování 

kvality poskytovaných sluţeb. V případě nespokojenosti a stíţností uţivatelů či rodinných 

příslušníků na kvalitu poskytovaných sluţeb je nejlepším řešením brát stíţnost jako podnět 

pro rozvoj a zkvalitnění sluţby.(Čermáková, Johnová, 2002, s. 94 – 96) 

Podstatnou roli na poskytování sociálních sluţeb a na tom, zda budou tyto sluţby kvalitní, má 

personál, jehoţ role by neměla být podceňována. Naopak, pracovníci přicházejí do přímého 

kontaktu s uţivateli sluţeb nejvíce, tudíţ by měli znát i nejlépe jejich přání a potřeby. Je tedy 

ţádoucí brát zřetel na názory pracovníků a zároveň také na jejich potřeby. (Čermáková, 

Johnová, 2002, s. 96) 

4.1.3 Inspekce kvality sociálních sluţeb 

Dalším pomocným nástrojem, kterým se zjišťuje a zároveň zajišťuje kvalita poskytovaných 

sluţeb, je inspekce kvality poskytovaných sluţeb, která je ustanovena v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Inspekce je zaměřena na to, jak 

probíhá plnění povinností poskytovatele sluţeb a na kvalitu těchto poskytovaných sluţeb, 

která se ověřuje pomocí stanovených standardů kvality sociálních sluţeb. Inspekce probíhá 

v zařízení, kde jsou sociální sluţby poskytovány a provádí ji inspekční tým, který je sloţen 

alespoň ze tří členů, jimiţ jsou zástupci úřadu práce, kraje a odborníci. „Inspekci provádějí 

krajské pobočky Úřadu práce ČR, u poskytovatelů sociálních služeb, vůči nimž kraj vykonává 

funkci zřizovatele, ji provádí MPSV.“ (Malík Holasová, 2014, s. 57) 

Samotný průběh inspekce trvá zpravidla 1 – 3 dny. Náplní je především kontrola důleţitých 

dokumentů, pohovor inspektorů se zaměstnanci a uţivateli sluţeb a prohlídka daného 

zařízení. Inspekce slouţí především jako kontrola toho, aby za pomocí pravidel a řízení byla 

poskytována odborná a profesionální sluţba dané cílové skupině. (Malík Holasová, 2014, 

s. 57) 
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5 KOMUNIKACE SE SENIORY 

Komunikace se seniory se nijak zvlášť neliší od komunikace s ostatními dospělými, kaţdý 

člověk má potřebu komunikovat a nějakým způsobem se s ostatními dorozumívat. Pokud 

je seniorovi umoţněno komunikovat, dochází tím k jeho spokojenosti. Proto je důleţitá 

i komunikace mezi klientem a pracovníkem domova pro seniory a opravdové projevení zájmu 

vůči klientovi, který můţe hovořit o svých přáních a potřebách. (Hauke, 2014, s. 88) 

5.1 Definice komunikace 

Jednotná definice komunikace, na které by se všichni autoři shodovali, neexistuje. Z toho 

důvodu byla vybrána jedna z mnoha definic komunikace, a to následující: „Komunikovat 

znamená poskytovat zprávy, sdílet informace, vyměňovat si myšlenky a vyjadřovat se takovým 

způsobem, aby si účastníci komunikace vzájemně porozuměli.“ (Špatenková, Králová, 2009, 

s. 9) 

5.2 Verbální a neverbální komunikace 

Podstatou vytvoření a navázání dobrého a empatického vztahu mezi klientem a pracovníkem, 

s kterým přijde klient v domově pro seniory do kontaktu, ať uţ se jedná o sestru, 

ošetřovatelku nebo sociálního pracovníka, je vzájemná dobrá komunikace. (Venglářová, 

2008, s. 74) 

Komunikaci lze rozdělit na dvě sloţky, a to na sloţku verbální (slovní) a neverbální 

(mimoslovní). Verbální komunikace, tedy komunikace, která slouţí k dorozumívání 

a předávání informací pomocí slov, je vnímána příjemcem pouze zhruba z 10 %. (Hauke, 

2014, s. 83) 

Oproti tomu v neverbální komunikaci, ve které se nepouţívají slova, komunikace probíhá 

pomocí projevů různých pohybů těla, je tato sloţka komunikace zásadní a převládající 

nad verbální sloţkou a ovlivňuje proces celé komunikace nezanedbatelným způsobem. Mezi 

základní sloţky neverbální komunikace patří vizika, při které řeč probíhá pomocí vzájemných 

pohledů a dochází k očnímu kontaktu. Další sloţkou je mimika, která vyuţívá pohybů tváře 

a jsou jimi vyjádřeny pocity pomocí úst, očí a nosu a vyjadřuje především emoce. Gestika, 

která je charakteristická pohyby rukou, hlavou nebo nohou, můţe být také součástí verbálního 

projevu. Dalším důleţitým neverbálním projevem je haptika, která je pomocí doteků 

a pohlazení významnou sloţkou v péči o seniory. (Pokorná, 2010, s. 26 – 31) 
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 Cílem efektivní komunikace je snaha o sjednocení verbálních a neverbálních projevů, které 

jsou známkou opravdovosti a u klienta vedou k pocitu důvěry a spokojenosti. (Pokorná, 2010, 

s. 26 – 31) 

5.3 Aktivní naslouchání 

Umění aktivně naslouchat by mělo být komunikační dovedností všech pracovníků 

v pomáhajících profesích. Jedná se o projevení respektu vůči klientovi, který má potřebu 

něco pracovníkovi sdělit, přičemţ se můţe jednat i o ţivotní příběh klienta. Pokud chce klient 

něco sdělit, záleţí i na vzájemné důvěře mezi ním a pracovníkem. Ačkoliv to mnohdy není 

jednoduché, je vhodné si na klienta udělat chvíli času a vyslechnout ho. Aktivním 

nasloucháním dává pracovník klientovi najevo, ţe má zájem o jeho vyprávění. (Hauke, 2014, 

s. 84 – 85) 

5.3.1 Techniky aktivního naslouchání 

Pomocí reflexe neboli zrcadlení, se pracovník snaţí pochopit klientovy myšlenky a pocity, 

které vyjadřuje a snaţí se je pojmenovat pomocí slov. Důleţité je především správné 

pochopení klienta. Další technikou aktivního naslouchání je parafrázování, kdy pracovník 

v průběhu rozhovoru sděluje klientovi to, co slyší, ale jinými slovy. V průběhu rozhovoru 

pracovník klienta povzbuzuje tím, ţe mu dává najevo, ţe se snaţí porozumět. V těţších 

situacích můţe pracovník vyjádřit klientovi podporu pohlazením a měl by umět respektovat 

i chvíle mlčení. Shrnutí toho, co bylo řečeno, slouţí k ujištění klienta i pracovníka, ţe 

si porozuměli. Následně pracovník projeví svůj vlastní názor na projevenou řeč, kdy klient 

slyší, ţe lze na danou věc pohlíţet i z jiného úhlu pohledu a je uţ pouze na klientovi, jak 

s názorem pracovníka naloţí. V ideálním případě dochází u klienta k pocitu úlevy, protoţe 

vidí i jiné moţnosti řešení. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 102 – 104) 

5.4 Komunikační bariéry 

V komunikaci mezi klientem a pracovníkem domova pro seniory můţe dojít k vzniku 

komunikačních bariér, které se mohou vytvořit na základě toho, ţe kaţdý z nich vstupuje 

do rozhovoru s určitou představou o tom druhém, kterou si sám vytvoří, popřípadě 

je informován jiným člověkem. Jelikoţ se jedná pouze o představy, jsou objektivní jen 

do určité míry, dokonce mohou být i naopak zcela mylné. Komunikační bariéry vznikají jak 

na straně klienta, tak na straně pracovníka, popřípadě mohou vznikat bariéry i v prostředí. 

Mezi bariéry na straně klienta jsou řazeny například neochota komunikovat či strach klienta 
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z toho, jak by bylo s poskytnutými informacemi naloţeno. Důvodem můţe být i nedůvěra 

v konkrétního pracovníka. (Venglářová, 2008, s. 74 – 75) 

Bariéry, které brání pracovníkovi v komunikaci s klientem, mohou být například obavy 

ze závaţných témat jako je umírání, nedostatek času pracovníka či problémy s konkrétním 

klientem. Bariérou v prostředí se rozumí například nedostatek soukromí nebo hlučné 

prostředí. Snahou pracovníků, ale i klientů, by mělo být úspěšné odstraňování bariér, které 

povedou k celkové spokojenosti v zařízení jak na straně klientů, tak na straně pracovníků. 

(Venglářová, 2008, s. 74 – 75) 

5.5 Specifika komunikace se seniory 

Vlivem stárnutí dochází k postupným změnám, které mohou ovlivnit i proces komunikace. 

Mezi typické problémy, které se ve stáří objevují, patří zhoršení sluchu, zraku a bohuţel 

i například sníţení kognitivních funkcí vlivem demence. Tyto potíţe mohou v různé míře 

ovlivňovat komunikaci seniorů s okolím. (Venglářová, 2008, s. 75 – 78) 

Existují určitá specifika v komunikaci s klienty, kteří jsou limitováni výše zmíněnými 

poruchami. Seniorovi, který má poruchu zraku, je důleţité představit se nejen jménem, 

ale i funkcí, kterou pracovník vykonává. Při oslovení klienta je dobré pouţít i iniciační dotek, 

aby klient věděl, kdo za ním přichází. Pracovník by měl klientovi popisovat všechny úkony, 

které provádí. Pokud je klient limitován poruchou sluchu, je zásadní, aby pracovník zřetelně 

artikulovat a mluvil pomalu. Je doporučeno věnovat se jednomu tématu a ověřovat si, zda 

klient rozumí. Pracovník by měl pouţívat jednoduché věty. Pracovník by měl být trpělivý 

a poskytovat klientovi dostatek času. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 111 – 112) 

Specifický přístup vyţaduje i komunikace s klientem, který trpí demencí. Při komunikaci 

s takovým klientem je na straně pracovníka snaha o zachování důstojnosti klienta. S klientem 

pracovník hovoří v jednoduchých větách, aby jim klient porozuměl a vyuţívá přitom znalosti 

klienta a způsobu jeho komunikace. Je kladen důraz i na neverbální komunikaci s klientem, 

například v podobě dotyku. V průběhu komunikace s klientem se pracovník snaţí dosáhnout 

toho, aby posiloval klientovu orientaci v čase a prostoru. (Venglářová, 2008, s. 76 – 77) 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

6 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Jaká je spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami v domově pro seniory? 

Jak klienti hodnotí přístup personálu? 

Jak klienti hodnotí prostředí domova pro seniory? 
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7 METODIKA PRÁCE 

7.1 Typ výzkumu 

Výzkum je zaměřen na zjištění spokojenosti klientů s poskytovanými sluţbami ve vybraném 

domově pro seniory. Pro zjišťování spokojenosti klientů byl zvolen kvantitativní výzkum 

s vyuţitím techniky dotazníkového šetření pro sběr dat. Dotazníkové šetření je nejrozšířenější 

výzkumnou technikou, kterou lze získat velké mnoţství informací během krátkého času. 

(Reichel, 2009, s. 118) Z toho důvodu byla vybrána právě technika dotazníkového šetření.  

Dotazník jsem převzala od zařízení, které uţ výzkum spokojenosti klientů provádělo 

a následně jsem ho modifikovala tak, aby odpovídal stanoveným výzkumným otázkám. 

Otázky byly tvořeny i na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních sluţbách, kde jsou vymezeny základní činnosti, které 

jsou v domově pro seniory poskytovány. Dotazník obsahoval celkem 19 otázek a nachází 

se v příloze bakalářské práce. 

7.2 Organizace výzkumu 

Samotný výzkum byl proveden technikou dotazníkového šetření v období od začátku měsíce 

listopadu 2016 do prosince roku 2016 ve vybraném domově pro seniory. S výzkumem vedení 

domova pro seniory souhlasilo. 

Sběr dat probíhal z větší části v listopadu 2016, kdy jsem po domluvě s vedením domova 

pro seniory navštěvovala klienty v předem určené dny, vţdy odpoledne po praxi v mém 

volném čase. Jelikoţ část klientů nebyla schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, především z důvodu poruchy jemné motoriky a zraku, dotazník vyplnit 

sama, s vyplněním jsem jim osobně pomáhala. Pro zajištění anonymity byly dotazníky 

vkládány klienty do velké papírové krabice. Klienti, kteří byli schopni vyplnit dotazník sami, 

jsem také osobně navštívila a vysvětlila jim vše potřebné k vyplnění dotazníku. Celkem bylo 

rozdáno 30 dotazníků a jejich návratnost byla 100 %. Všechny dotazníky byly celé vyplněny, 

tudíţ mohly být zařazeny do výzkumu. 
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7.3 Soubor respondentů 

Výzkumný soubor respondentů tvořili klienti z vybraného domova pro seniory 

v Královéhradeckém kraji. Domov pro seniory, ve kterém výzkum probíhal, má kapacitu 

61 míst. Klienti jsou ubytováni na jednolůţkových pokojích, dvoulůţkových a jednom 

třílůţkovém pokoji. Dále mají k dispozici jídelnu, tři společenské místnosti, tři kuchyňky, 

tělocvičnu, kadeřnictví, pedikúru, pracovní místnost, knihovnu, internet, kavárnu, zahradu 

s venkovním posezením a altánkem. Uţivatele daného domova pro seniory tvoří z převáţné 

většiny ţeny. 

Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce a s ohledem na limity techniky dotazníku 

nebyli po dohodě s vedením zařízení do výzkumu zařazeni ti klienti, jimţ demence či jiná 

závaţná porucha znemoţňuje porozumění dotazníku. Problematika zjišťování názorů 

a sledování spokojenosti u této skupiny klientů jde nad rámec této bakalářské práce, nicméně 

můţe být dobrým podnětem pro práci diplomovou. 

Do výzkumného souboru byli zahrnuti klienti, kteří se v testu MMSE pohybují v pásmu 

normálu, aby sesbíraná data nebyla zkreslena a odpovídala skutečnosti a následně mohla být 

vyhodnocena. 

Aby byla zaručena anonymita respondentů, vedení zařízení oslovilo klienty, kteří splňují 

stanovené kritérium s otázkou, zda jsou ochotni se dotazníkového šetření zúčastnit. Jelikoţ 

souhlasili všichni respondenti, kteří se v testu MMSE pohybují v pásmu normálu, bylo 

zahájeno dotazníkové šetření, kterého se na základě stanoveného kritéria zúčastnilo celkem  

30 respondentů. Všichni respondenti byli seznámeni s tím, ţe vyplnění dotazníku je 

dobrovolné a anonymní a s vyplněním ochotně souhlasili. 
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Jak je patrné z Obrázku 1, dotazníkového šetření se z celkového počtu respondentů zúčastnilo 

25 ţen (83,33 %) a pouze 5 muţů (16,67 %). Rozloţení grafu odpovídá i poměru muţů a ţen 

všech klientů vybraného domova pro seniory, tudíţ podle pohlaví tvoří většinu klientů 

vybraného domova pro seniory ţeny. 

 

Obrázek 1 Pohlaví respondentů 

  

16,67 %

83,33 %

Pohlaví respondentů

muţ

ţena



39 

 

Otázky v dotazníku, které se týkaly věku a délky pobytu respondentů v domově pro seniory, 

byly otevřené, tudíţ je respondenti doplňovali. Pro přehlednost byly odpovědi respondentů, 

které se týkaly jejich věku, rozděleny podle období stáří dle WHO (rané stáří, vlastní stáří 

a dlouhověkost), coţ vychází z teoretické části. Obrázek 2 znázorňuje věk respondentů. 

Věková kategorie 65 – 74 let byla zastoupena 3 respondenty (10,00 %), nejvíce respondentů 

tvořilo věkovou kategorii 75 – 89 let, a to přesně 18 respondentů (60,00 %). Druhou 

nejpočetnější věkovou kategorií byla 90 let a více, do které spadá 9 respondentů (30,00 %). 

Pro zajímavost si dovolím zmínit, ţe nejmladšímu respondentovi bylo 65 let a nejstaršímu 

95 let. Průměrný věk respondentů je 84,9 let a medián je 86 let. 

 

Obrázek 2 Věk respondentů  
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Délka pobytu respondentů v domově pro seniory byla na základě odpovědí respondentů 

pro lepší přehlednost rozdělena do 4 kategorií. Z Obrázku 3 je zjevné, ţe méně neţ 1 rok 

pobývají v domově pro seniory 3 respondenti (10,00 %), v rozmezí od 1 do 3 roků ţije 

v domově pro seniory nejvíce respondentů, a to celkem 18 respondentů (60,00 %). Kategorii 

4 – 5 let délky pobytu v domově tvořilo 7 respondentů (23,33 %) a nejméně početnou 

kategorii tvoří respondenti, kteří ţijí v domově pro seniory více neţ 5 let a jedná se pouze 

o 2 respondenty (6,67 %). Pro zajímavost si opět dovolím zmínit, ţe nejkratší dobu pobytu 

měli 2 respondenti, kteří uvedli, ţe v domově pobývají 3 měsíce a nejdelší dobou pobytu 

v domově pro seniory bylo 16 let, coţ uvedl jeden respondent. 

 

Obrázek 3 Délka pobytu respondentů v domově pro seniory 
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Pro charakteristiku výzkumného souboru byla respondentům poloţena ještě otázka, která 

se týkala jejich pohyblivosti. Otázka byla respondentům poloţena z důvodu, zda nějakým 

způsobem ovlivňuje pohyblivost respondentů spokojenost s poskytovanými sluţbami. Otázka 

byla uzavřená, tudíţ respondenti vybírali z nabídky 5 moţností. Z Obrázku 4 je patrné, 

ţe nejvíce respondentů, konkrétně 13 (43,33 %) se pohybuje pomocí vozíku. 8 respondentů 

(26,67 %) odpovědělo, ţe se pohybují pomocí chodítka. Další moţností, kterou mohli 

respondenti zvolit, byla, ţe se pohybují pomocí berlí. Tuto odpověď zvolilo 6 respondentů 

(20,00 %). Pouze 3 respondenti (10,00 %) odpověděli, ţe se pohybují samostatně. Z grafu lze 

vyčíst, ţe poslední moţnost, tedy ţe zdravotní stav respondentovi nedovoluje se pohybovat, 

nezvolil nikdo z dotazovaných. 

 

 

Obrázek 4 Pohyblivost respondentů  
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7.4 Metodika zpracování dat 

Hlavním cílem výzkumu je zjištění celkové spokojenosti klientů s poskytovanými sluţbami 

ve vybraném domově pro seniory. K zjištění spokojenosti klientů byly stanoveny 3 výzkumné 

otázky, které jsou zmíněny na začátku výzkumné části. 

Abych se dozvěděla, jak jsou respondenti spokojeni popřípadě nespokojeni s poskytovanými 

sluţbami v domově pro seniory, byla většina otázek v dotazníku respondentům pokládána 

způsobem, kterému snadno porozumí a to tak, ţe měli oznámkovat spokojenost 

s poskytovanými sluţbami jako ve škole, tedy od 1 do 5, přičemţ pokud respondenti pouţili 

k hodnocení spokojenosti s poskytovanou sluţbou známku 1, znamenalo to, ţe jsou s danou 

poskytovanou sluţbou zcela spokojeni. V případě, ţe pouţili k hodnocení známku 2, 

znamenalo to, ţe jsou respondenti spíše spokojeni. Známka 3 vyjadřovala, ţe respondenti 

nejsou s poskytováním sluţeb ani spokojeni, ani nespokojeni. Známka 4 vyjadřovala, ţe jsou 

respondenti spíše nespokojeni a známka 5, ţe jsou respondenti zcela nespokojeni. Tyto otázky 

obsahovaly vţdy více poloţek, aby dotazník nebyl pro respondenty příliš zdlouhavý. Druhým 

typem otázek bylo, ţe měli respondenti na výběr také z 5 moţností, které byly označeny 

jako A, B, C, D, E, přičemţ odpověď A znamenala, ţe jsou respondenti zcela spokojeni, 

odpověď B, ţe jsou respondenti spíše spokojeni, odpověď C, ţe jsou respondenti spíše 

nespokojeni, odpověď D, ţe jsou respondenti zcela nespokojeni s danou poskytovanou 

sluţbou a výběrem moţnosti E respondenti odpověděli, ţe se dané sluţby nebo aktivity 

neúčastní. U většiny otázek byl vymezen prostor, kde mohli respondenti vyjádřit 

své připomínky.  

Způsob vyhodnocení míry spokojenosti byl stanoven s ohledem na předchozí průzkumy 

zařízení tak, aby výsledky mohly být porovnávány. 

U otázek č. 11, 13 a 15 byla moţnost, ţe pokud se klienti neúčastní daných aktivit nebo akcí, 

nemají krouţkovat ţádnou z uvedených odpovědí. Na základě toho pak do hodnocení 

spokojenosti byli zahrnuti pouze respondenti, kteří se aktivit a akcí účastní. Obdobný postup 

vyhodnocení byl zvolen u otázky č. 10, která se týkala spokojenosti respondentů s pomocí 

pracovníků při zvládání běţných úkonů péče, kde bylo uvedeno, ţe pokud v některých 

případech nevyuţívá respondent pomoci pracovníků, nekrouţkoval ţádnou odpověď 

a na základě toho byla hodnocena spokojenost pouze těch respondentů, kteří pomoci 

vyuţívají. 
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Veškerá získaná data byla zpracována pomocí popisné statistiky v programu Microsoft Office 

Excel 2007 s vyuţitím sloupcových a výsečových grafů a v programu Microsoft Office Word 

2007. U sloupcových grafů je znázorněna absolutní četnost (ni), která uvádí, kolik 

respondentů odpovědělo na danou otázku. U výsečových grafů je znázorněna relativní četnost 

(fi), která je vyjádřena v procentech a vţdy zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Celková 

četnost (n) představuje celkový počet respondentů. Pro vyjádření relativní četnosti 

v procentech lze podle Chrásky (2016, s. 35) vyuţít následující vzorec, který jsem v práci 

k výpočtu pouţila: 

𝑓
𝑖 = 

𝑛 𝑖
𝑛

 × 100 % 
 

  



44 

 

8 PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

V této části bakalářské práce se věnuji prezentaci výsledků dotazníkového šetření. 

Demografické otázky, které se týkaly pohlaví, věku, délky pobytu respondentů v domově 

pro seniory a pohyblivosti respondentů, byly vyhodnoceny v rámci metodiky práce. Výsledky 

výzkumu jsou pro lepší přehlednost seřazeny podle výzkumných otázek. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami v domově 

pro seniory? 

Touto výzkumnou otázkou se v dotazníku zabývaly otázky č. 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

a jejich výsledky jsou níţe zpracovány pomocí grafů. 

Otázka č. 2 – Jak jste spokojen/a se stravováním? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Obrázek 5 Spokojenost respondentů se stravováním 

  

0

5

10

15

20

25

30

Velikost 

porce jídla

Chuť a 

pestrost jídla

Dostatek času 

na konzumaci

Teplota jídla Vzhled jídla

25

15

29

26

24

4

7

1

4
5

1

7

0 0
1

0
1

0 0 00 0 0 0 0

A
b

so
lu

tn
í 

če
tn

o
st

Spokojenost se stravováním

1

2

3

4

5



45 

 

Druhá otázka dotazníku se zaměřovala na spokojenost respondentů se stravováním, kde mohli 

respondenti ohodnotit jednotlivé poloţky, které se týkají stravování, pomocí známek 

od 1 do 5, přičemţ 1 znamenala, ţe je dotazovaný s danou poloţkou zcela spokojen aţ po 5, 

která vyjadřovala, ţe je naopak zcela nespokojen. Z Obrázku 5 je na první pohled zřejmé, ţe 

u všech poloţek převládala spokojenost respondentů se stravováním. Poloţku, která se týkala 

velikosti porce jídla, ohodnotilo 25 respondentů (83,33 %) známkou 1, tudíţ jsou s velikostí 

porce jídla zcela spokojeni. 4 respondenti (13,33 %) hodnotili velikost porce jídla známkou 2, 

1 respondent (3,33 %) známkou 3. Horší známky respondenti ve svých odpovědích nezvolili. 

Poloţka zahrnující chuť a pestrost jídla uţ byla hodnocena rozmanitěji. 15 respondentů 

(50,00 %) je s chutí a pestrostí jídla zcela spokojeno, 7 respondentů (23,33 %) pouţilo 

k hodnocení známku 2, stejný počet respondentů vyuţil známky 3 a 1 respondent (3,33 %) 

ohodnotil známkou 4, zcela nespokojen s chutí a pestrostí jídla nebyl nikdo z dotazovaných. 

Další poloţka se věnovala dostatku času na konzumaci, kde převáţná většina, konkrétně 

29 respondentů (96,67 %) bylo zcela spokojeno a k známkování vyuţili 1, coţ je naprosto 

zřejmé i z Obrázku 5, pouze 1 respondent (3,33 %) ohodnotil tuto poloţku známkou 2. 

S teplotou jídla je zcela spokojeno 26 respondentů (86,67 %) a 4 respondenti (13,33 %) 

ohodnotili tuto poloţku známkou 2. Poslední poloţka zahrnuje vzhled jídla, přičemţ 

24 respondentů (80,00 %) je s ní zcela spokojeno, 5 respondentů (16,67 %) hodnotilo vzhled 

jídla známkou 2 a 1 respondent (3,33 %) pouţil k hodnocení známku 3. Známkami 

4 a 5 nehodnotil nikdo z respondentů. 
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Otázka č. 6 – Jak jste spokojen/a s následujícími poskytovanými sluţbami? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Obrázek 6 Spokojenost respondentů s poskytovanými sluţbami 

Na Obrázku 6 je moţné pozorovat, jaká je spokojenost respondentů s vybranými 

poskytovanými sluţbami v domově pro seniory, které jsou zobrazeny ve vodorovné ose grafu. 

Z Obrázku 6 je na první pohled patrné, ţe převáţná většina respondentů je s danými 

poskytovanými sluţbami zcela spokojena. První poloţku tvoří ubytování, s kterým je zcela 

spokojeno 27 respondentů (90,00 %) a 3 respondenti (10,00 %) ohodnotili ubytování 

známkou 2. S úklidem a čistotou pokoje je zcela spokojeno nejvíce, přesně 28 respondentů 

(93,33 %) a 2 respondenti (6,67 %) oznámkovali tuto poloţku dvojkou. Další poloţkou 

je úklid a čistota v domově, s kterou je zcela spokojeno 27 respondentů (90,00 %) 

a 3 respondenti (10,00 %) hodnotili spokojenost s úklidem a čistotou v domově známkou 2. 

S praním prádla je zcela spokojeno opět 27 respondentů (90,00%) a 3 respondenti (10,00 %) 

oznámkovali spokojenost s praním prádla dvojkou. Poslední poloţku této otázky tvoří 

ţehlení, s kterým je zcela spokojeno 27 respondentů (90,00 %), 2 respondenti (6,67 %) 

jej ohodnotili známkou 2 a pouze 1 respondent (3,33 %) pouţil k hodnocení spokojenosti 

s ţehlením známku 3, která je jedinou nejhorší pouţitou známkou u dané otázky. 
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Otázka č. 9 – Jak jste spokojen/a s poskytováním ošetřovatelské a zdravotní péče? 

 

Obrázek 7 Spokojenost respondentů s poskytováním ošetřovatelské a zdravotní péče 

Obrázek 7 znázorňuje, jaká je spokojenost respondentů s poskytováním ošetřovatelské 

a zdravotní péče. Z Obrázku 7 je opět na první pohled patrné, ţe výrazně převaţovala 

odpověď, kde 28 respondentů (93,33 %) uvedlo, ţe s poskytováním ošetřovatelské a zdravotní 

péče jsou zcela spokojeni. Zbylí 2 respondenti (6,67 %) odpověděli, ţe s poskytováním 

ošetřovatelské a zdravotní péče jsou spíše spokojeni. Nikdo z dotazovaných respondentů 

neuvedl, ţe by byl spíše nebo zcela nespokojen. 
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Otázka č. 11 – Jak jste spokojen/a se zájmovými aktivitami pořádanými pracovníky 

domova? (pečení, předčítání, zpívání, rukodělné činnosti) 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Obrázek 8 Spokojenost respondentů se zájmovými aktivitami pořádanými pracovníky domova 

Obrázek 8 znázorňuje spokojenost respondentů se zájmovými aktivitami pořádanými 

pracovníky domova pro seniory v jednotlivých poloţkách. V případě, ţe se respondent 

neúčastnil zájmových aktivit, byl poţádán, aby nekrouţkoval ţádnou z uvedených moţností. 

Jak je zjevné z Obrázku 8, učinilo takto 8 respondentů, tudíţ nebyli zahrnuti do hodnocení 

spokojenosti s jednotlivými poloţkami. Z 22 respondentů, kteří se zájmových aktivit účastní, 

je s dostupností aktivit zcela spokojeno 20 respondentů (90,91 %), 1 respondent (4,55 %) 

ohodnotil dostupnost aktivit známkou 2 a 1 respondent (4,55 %) známkou 3. S rozmanitostí 

aktivit je zcela spokojeno téţ 20 respondentů (90,91 %), 1 respondent (4,55 %) ohodnotil 

dostupnost aktivit známkou 2 a 1 respondent (4,55 %) známkou 3. Co se týče kvality aktivit, 

21 respondentů (95,45 %) je s kvalitou aktivit zcela spokojeno, pouze 1 respondent (4,55 %) 

ohodnotil kvalitu aktivit známkou 3. K hodnocení spokojenosti se zájmovými aktivitami 

nikdo z dotazovaných respondentů nepouţil známky 4 a 5, tudíţ nedochází k nespokojenosti 

respondentů. Naopak, v připomínkách respondenti nešetřili chválou a zdůrazňovali 

spokojenost se zájmovými aktivitami, které jim jsou nabízeny. 
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Otázka č. 12 – Myslíte si, ţe je Vám nabízeno dostatečné mnoţství zájmových aktivit? 

 

Obrázek 9 Nabízení dostatečného mnoţství zájmových aktivit respondentům 

Obrázek 9 znázorňuje, zda si respondenti myslí, ţe je jim nabízeno dostatečné mnoţství 

zájmových aktivit, či nikoliv. Z Obrázku 9 je zřejmé, ţe většina respondentů se domnívá, 

ţe je jim nabízeno dostatečné mnoţství zájmových aktivit, tuto odpověď zvolilo 

21 respondentů (70,00 %). Pouze 1 respondent (3,33 %) si myslí, ţe mu není nabízeno 

dostatečné mnoţství zájmových aktivit a 8 respondentů (26,67 %) se zájmových aktivit 

neúčastní. Pokud se respondent domníval, ţe je mnoţství aktivit nedostatečné, měl moţnost 

uvést, jaké aktivity by v domově přivítal. Této moţnosti vyuţil 1 respondent (3,33 %) s tím, 

ţe by přivítal aktivity i o svátcích a více dnech volna, protoţe se v těchto dnech nudí.  
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Otázka č. 13 – Jak jste spokojen/a s pořádáním kulturních akcí? (zábavy, výlety, 

vystoupení) 

 

Obrázek 10 Spokojenost respondentů s pořádáním kulturních akcí 

Otázka č. 13 se zabývala spokojeností respondentů s pořádáním kulturních akcí v domově 

pro seniory. Respondenti měli na výběr z 5 moţností, které jsou zobrazeny na Obrázku 10, 

z kterého je na první pohled zjevné, ţe většina respondentů byla zcela spokojena s pořádáním 

kulturních akcí. Jelikoţ zde byla na vybrání moţnost, ţe se respondenti neúčastní kulturních 

akcí, opět tito respondenti nebyli zahrnuti do hodnocení spokojenosti. Respondenti, kteří 

se neúčastní kulturních akcí, byli 4 (13,33 %) z celého výzkumného souboru. Zcela spokojeno 

s pořádáním kulturních akcí bylo 24 respondentů (92,31 %) z 26 respondentů, kteří 

se kulturních akcí účastní, spíše spokojeni byli 2 respondenti (7,69 %). Nikdo z dotazovaných 

respondentů neuvedl, ţe je spíše nebo zcela nespokojen. V připomínkách respondentů k této 

otázce se nejčastěji objevovalo: „dobrá organizace.“  
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Otázka č. 14 – Jak jste spokojen/a s rehabilitačním cvičením? 

 

Obrázek 11 Spokojenost respondentů s rehabilitačním cvičením 

Obrázek 11 znázorňuje odpovědi respondentů na otázku, jak jsou spokojeni s rehabilitačním 

cvičením. Opět zde bylo na výběr, ţe se respondenti neúčastní rehabilitačního cvičení 

a respondentů, kteří takto odpověděli, bylo 7 (23,33 %) z celého výzkumného souboru. Jak 

je patrné z Obrázku 11, převládala spokojenost respondentů s rehabilitačním cvičením. 

Nejčastější odpověď respondentů byla, ţe jsou s rehabilitačním cvičením zcela spokojeni, 

takto odpovědělo 22 respondentů (95,65 %) z 23 respondentů, kteří se rehabilitačního cvičení 

účastní. Spíše spokojen je s rehabilitačním cvičením 1 respondent (4,35 %). Z Obrázku 11 

je zřejmé, ţe nikdo z dotazovaných není spíše, ani zcela nespokojen. 
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Otázka č. 15 – Jak jste spokojen/a s moţností účastnit se pravidelné bohosluţby? 

 

Obrázek 12 Spokojenost respondentů s moţností účastnit se pravidelné bohosluţby 

Z Obrázku 12 je zřejmé, ţe pokud se respondenti účastní pravidelné bohosluţby, jsou s ní 

převáţně spokojeni. 10 respondentů (33,33 %) z celého výzkumného souboru uvedlo, ţe 

se pravidelné bohosluţby neúčastní, tudíţ nebyli zahrnuti do hodnocení spokojenosti 

s bohosluţbou. Zcela spokojeno s moţností účastnit se pravidelné bohosluţby je potom tedy 

18 respondentů (90,00 %) z 20 respondentů, kteří se bohosluţby účastní. Spíše spokojeno 

s moţností účastnit se pravidelné bohosluţby jsou 2 respondenti (10,00 %). Nikdo 

z respondentů neodpověděl, ţe by byl s moţností účastnit se pravidelné bohosluţby spíše 

nebo zcela nespokojen. 
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Výzkumná otázka č. 2: Jak klienti hodnotí přístup personálu? 

Touto výzkumnou otázkou se v dotazníku zabývaly otázky č. 7, 8, 10. 

Otázka č. 7 – Jak hodnotíte přístup personálu? 

(Ohodnoťte jako ve škole: 1 – Ano, vţdy 5 – Ne, nikdy) 

 

Obrázek 13 Hodnocení přístupu personálu 

Obrázek 13 znázorňuje, jak respondenti hodnotí přístup personálu. Otázka je pro přehlednost 

rozdělena do jednotlivých poloţek, které byly pro lepší srozumitelnost respondentů popsány 

ve větách. Z Obrázku 13 je na první pohled patrné, ţe ve všech sloţkách otázky převládalo 

kladné hodnocení personálu respondenty. První poloţka se zabývala tím, zda jsou pracovníci 

ochotni a snaţí se vyjít vstříc přáním a poţadavkům respondentů, přičemţ 24 respondentů 

(80,00 %) odpovědělo „Ano, vždy“, 3 respondenti (10,00 %) ohodnotili tuto poloţku 

známkou 2 a další 3 respondenti (10,00 %) pouţili k ohodnocení známku 3.  
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Na otázku, zda pracovníci před vstupem na pokoj klepají na dveře, odpovědělo všech 

30 respondentů (100,00 %) „Ano, vždy“. Další poloţka se zaměřovala na respektování 

soukromí respondentů na pokoji, přičemţ 27 respondentů (90,00 %) odpovědělo, 

ţe pracovníci vţdy respektují soukromí respondentů na pokoji a 3 respondenti (10,00 %) 

ohodnotili danou poloţku známkou 2. Více známek u této poloţky nebylo pouţito. Další 

poloţka znázorňovala, zda se pracovníci snaţí o zachování důstojnosti respondentů, přičemţ 

28 respondentů (93,33 %) odpovědělo, ţe se pracovníci vţdy snaţí o zachování jejich 

důstojnosti, 1 respondent (3,33 %) ohodnotil tuto poloţku známkou 2 a 1 respondent (3,33 %) 

známkou 3. Zda se pracovníci snaţí podpořit respondenty v činnostech, které jsou schopni 

zvládat sami, odpovědělo 28 respondentů (93,33 %) „Ano, vždy“, 1 respondent (3,33 %) 

ohodnotil tuto poloţku známkou 2 a 1 respondent (3,33 %) známkou 3, coţ je stejné 

hodnocení jako u předešlé poloţky. Poslední poloţka otázky se zabývala tím, zda pracovníci 

domova věnují respondentům dostatek času, přičemţ 25 respondentů (83,33 %) odpovědělo, 

ţe jim pracovníci věnují vţdy dostatek času a 5 respondentů (16,67 %) ohodnotilo 

tuto poloţku známkou 2. Horší známky respondenti nepouţili. U této otázky měli respondenti 

vyhrazen prostor pro připomínky, kterého vyuţila většina respondentů. Nejčastěji respondenti 

chválili ochotný a ohleduplný personál, někteří poznamenali, ţe mladé pracovnice toho moc 

nevydrţí, a ţe se často střídají. 
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Otázka č. 8 – Jak jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a pracovníky? 

 

Obrázek 14 Spokojenost s komunikací mezi respondenty a pracovníky 

Na Obrázku 14 je moţné sledovat, jak jsou respondenti spokojeni s komunikací mezi nimi 

a pracovníky. Na první pohled je zřejmé, ţe většina respondentů byla s komunikací mezi nimi 

a pracovníky zcela spokojena. Takto odpovědělo 24 respondentů (80,00 %). 5 respondentů 

(16,67 %) uvedlo, ţe je spíše spokojeno s komunikací mezi nimi a pracovníky a 1 respondent 

(3,33 %) odpověděl, ţe je spíše nespokojen s komunikací mezi ním a pracovníky. Zcela 

nespokojen s komunikací s pracovníky není nikdo z dotazovaných respondentů. V prostoru 

pro připomínky nejčastěji respondenti zmiňovali, ţe jsou s komunikací s pracovníky opravdu 

spokojeni a ţe jsou na ně pracovníci milí. 
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Otázka č. 10 – Jak jste spokojen/a s pomocí pracovníků při zvládání běţných úkonů 

péče? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Obrázek 15 Spokojenost respondentů s pomocí pracovníků při zvládání běţných úkonů péče 

Obrázek 15 znázorňuje spokojenost respondentů s pomocí pracovníků při zvládání běţných 

úkonů péče. V případě, ţe byli respondenti v některých úkonech soběstační a nevyuţívali 

pomoci pracovníků, měli pod otázkou vysvětleno, ţe nemají krouţkovat ţádnou z uvedených 

odpovědí. Na základě toho pak tito respondenti nebyli zahrnuti do hodnocení spokojenosti 

s pomocí pracovníků. Jak je patrné z Obrázku 15, pomoci při oblékání a svlékání nevyuţívají 

2 respondenti, tudíţ nejsou zahrnuti do hodnocení spokojenosti s tímto úkonem. 

Ze zbývajících 28 respondentů je s pomocí při oblékání a svlékání zcela spokojeno 

25 respondentů (89,29 %) a 3 respondenti (10,71 %) ohodnotili spokojenost s pomocí 

při oblékání a svlékání známkou 2. 
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Další poloţku tvoří pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík, kterou opět nevyuţívají 

2 respondenti. Ze zbývajících 28 respondentů je zcela spokojeno 26 respondentů (92,86 %) 

a 2 respondenti (7,14 %) pouţili k hodnocení této poloţky známku 2. Pomoc při vstávání 

z lůţka, ulehání a změně poloh nepotřebuje 8 respondentů, ze zbylých 22 respondentů 

je s tímto úkonem zcela spokojeno 17 respondentů (77,27 %), 2 respondenti (9,10 %) 

ohodnotili tuto poloţku známkou 2 a 3 respondenti (13,63 %) pouţili k hodnocení známku 3. 

Poslední poloţka se zabývá pomocí při podávání jídla a pití, bez které se, jak je patrné 

z Obrázku 15, obejde většina respondentů, konkrétně 20. Zcela spokojeno s touto poloţkou 

je 9 respondentů (90,00%) a 1 respondent (10,00 %) ohodnotil tuto poloţku známkou 2. 

Z Obrázku 15 je zjevné, ţe nikdo z dotazovaných respondentů nehodnotil známkami 4 a 5, 

tudíţ převládá spokojenost respondentů s pomocí pracovníků při zvládání běţných úkonů 

péče. 
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Výzkumná otázka č. 3: Jak klienti hodnotí prostředí domova pro seniory? 

Touto výzkumnou otázkou se v dotazníku zabývaly otázky č. 3, 4, 5, 16. 

Otázka č. 3 – Jak jste spokojen/a s prostředím domova? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Obrázek 16 Spokojenost respondentů s prostředím domova 

Z Obrázku 16 je na první pohled zřejmé, ţe s prostředím domova byli respondenti převáţně 

spokojeni. První poloţka v grafu znázorňuje polohu domova ve městě, přičemţ 

20 respondentů (66,67 %) je s polohou domova ve městě zcela spokojeno, 8 respondentů 

(26,67 %) ji ohodnotilo známkou 2 a 2 respondenti (6,67 %) známkou 3. S celkovým 

vzhledem domova je zcela spokojeno 22 respondentů (73,33 %) a 8 respondentů (26,67 %) 

jej ohodnotilo známkou 2. V další poloţce byly hodnoceny venkovní prostory domova, 

s kterými je zcela spokojeno 20 respondentů (66,67 %), 8 respondentů (26,67 %) 

je oznámkovalo dvojkou a 2 respondenti (6,67 %) vyuţili k hodnocení známku 3. 

Z Obrázku 16 je zřejmé, ţe stejně byla respondenty hodnocena i poloţka poloha domova 

ve městě. Co se týče vnitřního prostředí domova, 24 respondentů (80,00 %) je s ním zcela 

spokojeno a 6 respondentů (20,00 %) jej hodnotilo známkou 2.  
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Další poloţku tvoří vybavení pokoje, s kterým je zcela spokojeno 19 respondentů (63,33 %) 

a 11 respondentů (36,67 %) ho ohodnotilo stupněm 2. Z grafu je patrné, ţe při hodnocení 

vnitřního prostředí i vybavení pokoje nebylo hodnoceno hůře neţ známkou 2. 

S velikostí pokoje je zcela spokojeno 20 respondentů (66,67 %), 9 respondentů (30,00 %) 

ohodnotilo velikost pokoje dvojkou a 1 respondent (3,33 %) pouţil k hodnocení známku 3. 

Poslední poloţku tvořila spokojenost s osvětlením v pokoji, s kterým je zcela spokojeno 

25 respondentů (83,33 %) a 5 respondentů (16,67 %) vyuţilo k hodnocení známku 2. U této 

poloţky opět nedocházelo k nespokojenosti respondentů, tudíţ nepouţili horší známky neţ 2. 

 

Otázka č. 4 – Působí na Vás prostředí domova příjemným dojmem? 

 

Obrázek 17 Působí na Vás prostředí domova příjemným dojmem? 

Otázka č. 4 se zabývala tím, zda prostředí domova působí na respondenty příjemným 

dojmem. Z Obrázku 17 je na první pohled patrné, ţe kladně odpověděla většina respondentů, 

přesně 28 respondentů (93,33 %). Pouze 2 respondenti (6,67 %) odpověděli, ţe na ně 

prostředí domova nepůsobí příjemným dojmem. 
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Otázka č. 5 – Cítíte se ve svém pokoji příjemně? 

 

Obrázek 18 Příjemný pocit respondentů ve svém pokoji 

Z Obrázku 18 je zřejmé, ţe na otázku, zda se respondenti cítí ve svém pokoji příjemně, 

odpovědělo 29 respondentů (96, 67 %), ţe ano. Pouze 1 respondent (3,33 %) odpověděl, ţe 

se necítí ve svém pokoji příjemně. Pokud u této otázky respondent odpověděl, ţe se necítí 

ve svém pokoji příjemně, měl moţnost doplnit, co by mu v pokoji zpříjemnilo bydlení. 

Jeden respondent této moţnosti vyuţil a doplnil, ţe by si přál jednolůţkový pokoj místo 

dvoulůţkového. 
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Otázka č. 16 – Máte v domově pocit bezpečí a jistoty? 

 

Obrázek 19 Pocit bezpečí a jistoty respondentů v domově 

Otázka č. 16 se soustředila na to, zda mají respondenti v domově pocit bezpečí a jistoty. 

Z Obrázku 19 je na první pohled patrné, ţe většina respondentů má v domově pocit bezpečí 

a jistoty, takto odpovědělo 25 respondentů (83,33 %). 4 respondenti (13,33 %) odpověděli, 

ţe v domově mají pocit bezpečí a jistoty částečně a 1 respondent (3,33 %) uvedl, ţe v domově 

pocit bezpečí a jistoty nemá. 
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9 DISKUZE 

Tato kapitola je věnována diskuzi o výsledcích výzkumu, porovnání výsledků výzkumu 

s jinými výzkumy a vyhodnocení výzkumných otázek. 

Veškeré výsledky a zjištění výzkumu se vztahují pouze k danému zařízení, ve kterém výzkum 

probíhal. Na základě předchozí domluvy byly výsledky poskytnuty vedení domova 

pro seniory. 

V domově pro seniory, ve kterém výzkum probíhal, zjišťovali spokojenost klientů 

s poskytovanými sluţbami formou dotazníkového šetření v roce 2015. Sociální pracovnice 

mi poskytnula k nahlédnutí výroční zprávu o zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanými 

sluţbami, kde jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření, z kterých vyplývá, ţe jsou klienti 

s poskytovanými sluţbami v daném zařízení velmi spokojeni. Kladně byl hodnocen 

především přístup personálu a prostředí domova pro seniory. V souvislosti s výsledky 

mého výzkumu lze tvrdit, ţe u respondentů převládá také spokojenost s poskytovanými 

sluţbami v daném zařízení. Zjišťováním spokojenosti klientů zároveň v daném zařízení 

dochází k naplnění Standardu č. 15, který se zabývá zvyšováním kvality sociální sluţby. 

Spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami je známkou toho, ţe zároveň dochází 

k uspokojování potřeb respondentů. Dle mého názoru je velmi důleţité uspokojovat potřeby 

a přání klientů, jelikoţ tímto způsobem lze dosáhnout jejich celkové spokojenosti. 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká je spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami v domově 

pro seniory? 

K této výzkumné otázce, která je povaţována za hlavní, neboť je ústředním tématem celé 

bakalářské práce, se v dotazníku věnovaly otázky č. 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 

Otázku č. 2, která byla zaměřena na spokojenost respondentů se stravováním, lze zhodnotit 

kladně. Většina respondentů je se stravováním v domově pro seniory spokojena. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe nejvíce respondentů je zcela spokojeno s dostatkem 

času na konzumaci jídla, takto odpovědělo 29 respondentů (96,67 %). Oproti tomu nejméně 

kladně hodnotili respondenti chuť a pestrost jídla, s kterou byla zcela spokojena pouze 

polovina respondentů, a 1 respondent uvedl, ţe je spíše nespokojen s touto poloţkou 

a k hodnocení pouţil známku 4. Nicméně ze všech poloţek, které byly v této otázce 

hodnoceny, se jednalo pouze právě o tuto poloţku a jednoho respondenta, který byl spíše 

nespokojen.



63 

 

Domnívám se, ţe s chutí a pestrostí jídla souvisí i připomínky respondentů k této otázce, 

které nejčastěji směřovaly k tomu, ţe jim jídlo někdy chutná a někdy nechutná, tuto 

připomínku ke spokojenosti se stravováním mělo celkem 12 respondentů. Další častou 

připomínkou bylo, ţe strava obsahuje velké mnoţství tvarohu, coţ uvedlo 7 respondentů. 

Oproti tomu jeden respondent sdělil, ţe by si přál více mléka a mléčných výrobků. Další 

respondent uvedl: „Jídlo mi tu opravdu chutná, líbí se mi nevšední novinky (pohankové 

rizoto).“ Protipólem byla následující připomínka jiného z respondentů: „Jídlo mi tu moc 

nechutná. Mám raději obyčejná jídla, ne žádné novinky, dala bych si kyselo.“ Zajímavá byla 

také připomínka: „Něco mi tu chutná, ale není to jako doma, dala bych si dršťkovou polévku, 

kterou vaří moje dcera.“ Odpověď respondentky mě zaujala i z důvodu, ţe ve své odpovědi 

uvedla „není to jako doma“. Proto jsem hledala souvislost s délkou pobytu v domově 

pro seniory a spokojeností s prostředím a zjištěním bylo, ţe respondentka je v domově 

pro seniory 3 měsíce a v připomínkách u spokojenosti s prostředím uvedla, ţe si v domově 

ještě nezvykla. 

V porovnání s výzkumem Miklové (2013, s. 34), která ve své bakalářské práci porovnávala 

spokojenost klientů se stravováním ve 2 domovech pro seniory, se mé výsledky téměř shodují 

s výsledky jednoho z domovů pro seniory, kde také 50 % respondentů uvedlo, ţe jim jídlo 

chutná a jsou s ním spokojeni, v druhém domově byla spokojenost se stravováním vyšší, zcela 

spokojeno se stravou bylo 67, 65 % respondentů. Mezi nejčastějšími připomínkami bylo 

uvedeno příliš tvrdé maso a převládající kvantita jídla nad kvalitou. V porovnání 

s mým výzkumem se tyto připomínky neobjevily ani jednou. Podle mého názoru je důvodem 

to, ţe se jedná o kvalitu zpracování a přípravy stravy, která je zřejmě v kaţdém z domovů 

pro seniory částečně odlišná. 

Nejlépe hodnocenou je otázka č. 6, která se zabývala spokojeností respondentů 

s poskytovanými sluţbami, kde je se všemi poloţkami (ubytování, úklid a čistota pokoje 

a v domově, praní prádla a ţehlení) zcela spojeno 27 respondentů (90,00 %). S úklidem 

a čistotou pokoje je zcela spokojeno dokonce 28 respondentů. Dle mého názoru a z odpovědí 

respondentů je zřejmé, ţe tyto sluţby jsou poskytovány opravdu kvalitně. Svědčí o tom i fakt, 

ţe se v připomínkách objevovaly pouze kladné názory typu: „Nemám, co bych vytkl, s těmito 

službami jsem naprosto spokojený.“ 
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Menšíková (2014, s. 66) ve své bakalářské práci uvádí, ţe s praním a šitím prádla je v domově 

pro seniory velmi spokojeno 98,3 % respondentů, coţ také dle mého názoru svědčí o dobré 

kvalitě poskytování této sluţby. 

Spokojeností s ubytováním v domově pro seniory se ve své bakalářské práci věnuje 

Lorencová (2010, s. 45), kde opět většina respondentů (z celkového počtu 66) hodnotí 

ubytování jako „výborné“ (13 respondentů), „dobré“ (41 respondentů) a „uspokojivé“ 

(11 respondentů), pouze jeden respondent hodnotí ubytování jako „spíše špatné.“ Myslím si, 

ţe i tento výzkum svědčí o dobré kvalitě této sluţby v daném zařízení a spokojenosti klientů. 

Otázka č. 11 se zabývala spokojeností respondentů se zájmovými aktivitami, které 

pro ně pořádají pracovníci zařízení. Jelikoţ je účast na zájmových aktivitách dobrovolná, 

v otázce byla uvedena moţnost, ţe se respondenti neúčastní zájmových aktivit. Takto 

odpovědělo 8 respondentů. Zbylých 22 respondentů, kteří se zájmových aktivit účastní, 

je nejvíce spokojeno s kvalitou aktivit. Kromě jednoho 21 respondentů odpovědělo, ţe 

je zcela spokojeno s kvalitou aktivit. S dostupností a rozmanitostí aktivit je zcela spokojeno 

20 respondentů. Z výsledků u této otázky tedy soudím, ţe zájmové aktivity jsou i podle 

odpovědí respondentů poskytovány kvalitně a respondenti jsou s nimi téměř všichni zcela 

spokojeni. Vypovídají o tom i připomínky respondentů jako například: „Líbí se mi, že 

se aktivity konají pravidelně a každý den je něco jiného.“ Dále v připomínkách respondenti 

většinou uváděli, ţe je baví pečení, přičemţ v souvislosti s pohlavím se jednalo především 

o ţeny. Jeden z respondentů naopak uvedl, ţe ho ţádné aktivity nezajímají a tráví čas raději 

na svém pokoji. Tento respondent je celkově oproti ostatním méně spokojen s poskytovanými 

sluţbami. Zaujala mě ještě připomínka: „Ráda peču, ale nikdo mi neřekl, kde se peče, 

asi mají plno.“ Dle mého názoru se jedná o malou informovanost klientky ze strany 

pracovníků v kombinaci s moţnými obavami se na pečení zeptat. Tato respondentka také dále 

uvedla, ţe je v zařízení pouze 3 měsíce a ţe si ještě nezvykla, coţ dle mého názoru také můţe 

souviset s její připomínkou. 

Jonášová (2012, s. 85) ve své diplomové práci porovnává spokojenost respondentů 

s volnočasovými aktivitami ve vybraném domově pro seniory a se seniory, kteří ţijí ve vlastní 

domácnosti. Spokojenější s volnočasovými aktivitami jsou respondenti z domova pro seniory, 

jelikoţ z výzkumu vyplývá, ţe „velmi spokojeno“ je 60 % respondentů a „spokojeno“ 

28 % respondentů z domova pro seniory, nespokojen není nikdo z respondentů. Oproti tomu 

respondentů ţijících ve vlastní domácnosti je „velmi spokojeno“ pouze 18 %, nicméně 
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„spokojeno“ je 71 % respondentů. V souvislosti s mým výzkumem se domnívám, 

ţe spokojenost respondentů s volnočasovými aktivitami v domově pro seniory je obdobná, 

nicméně dle mých výsledků jsou respondenti v této oblasti spokojenější. Myslím si, ţe 

na spokojenosti klientů se zájmovými aktivitami má velký vliv dobrá organizace a snaha 

pracovníků o poskytování kvalitních sluţeb a zájmových aktivit pro seniory. 

Otázka č. 12 se zaměřovala na zjištění, zda si respondenti myslí, ţe je jim nabízeno dostatečné 

mnoţství zájmových aktivit. Kromě 8 respondentů, kteří se aktivit neúčastní, odpovědělo 

21 respondentů, ţe je jim nabízeno dostatečné mnoţství zájmových aktivit. Pouze jeden 

respondent se domnívá, ţe mu není nabízeno dostatečné mnoţství aktivit, nicméně 

v připomínce bylo uvedeno: „Přivítala bych aktivity i o svátcích a také, když je více dní volna, 

to se pak nudím, ale jinak se mi líbí, že je na každý den program.“  Dle mého názoru je ovšem 

z organizačních důvodů obtíţné zajistit aktivizační program i v těchto dnech. 

Na spokojenost respondentů s mnoţstvím nabízených aktivit v domově pro seniory 

se ve své bakalářské práci zaměřila i Menšíková (2014, s. 68), přičemţ zjistila, ţe 

66,1 % respondentů je „velmi spokojeno“, 28,8 % je „spokojeno“ a 5,1 % respondentů 

je „nespokojeno“ s mnoţstvím nabízených aktivit. Opět převládá spokojenost respondentů, 

coţ je dle mého názoru v pořádku. 

Po vyhodnocení a prodiskutování výsledků lze odpovědět na výzkumnou otázku, jaká 

je spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami v domově pro seniory. Ze zjištěných 

výsledků si dovolím tvrdit, ţe jsou celkově s poskytovanými sluţbami klienti domova 

pro seniory spokojeni, coţ je patrné i z grafů, kde na první pohled převládala odpověď 

respondentů, ţe jsou s poskytovanými sluţbami „zcela spokojeni.“ Dle mého názoru 

je v pořádku, ţe jsou klienti s poskytovanými sluţbami spokojeni a svědčí to i o dobré kvalitě 

poskytování sluţeb daného zařízení. Nejvíce připomínek se objevilo u otázky, která 

se zabývala spokojeností respondentů se stravováním, nicméně se domnívám, ţe vyhovět 

vţdy všem klientům je nemoţné, jelikoţ kaţdému chutná něco jiného. 

V souvislosti s otázkou, která se týkala pohyblivosti respondentů, zda má pohyblivost vliv 

na spokojenost respondentů s poskytovanými sluţbami jsem došla k zjištění, ţe nemá. Coţ 

je dle mého názoru v pořádku a svědčí to o tom, ţe ať se klient pohybuje pomocí berlí, vozíku 

nebo jiným způsobem, popřípadě mu zdravotní stav nedovoluje se pohybovat, jsou 

mu poskytovány takové sluţby, se kterými je spokojen. Domnívám se, ţe toto zjištění souvisí 

i s individuálním přístupem pracovníků ke klientům. 
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Výzkumná otázka č. 2: Jak klienti hodnotí přístup personálu? 

Této výzkumné otázce se v dotazníku věnovaly otázky č. 7, 8 a 10. 

Přístup personálu hodnotí respondenti s velkou převahou kladně. Dokonce všichni 

respondenti uvedli, ţe pracovníci před vstupem na pokoj vţdy klepají na dveře. Nejméně 

kladné hodnocení bylo u poloţky, která se zaměřovala na to, zda pracovníci domova věnují 

respondentům dostatek času, přičemţ odpověď „Ano, vždy.“ zvolilo 25 respondentů 

a 5 respondentů ohodnotilo danou poloţku známkou 2, coţ je dle mého názoru i přesto velmi 

dobré hodnocení. V připomínkách respondentů se nejvíce objevovalo, ţe se v domově 

pracovníci často střídají, a ţe mladé pracovnice v domově dlouho nevydrţí, nicméně 

respondenti nešetřili ani chválou pracovníků. Příkladem je následující připomínka: „Opravdu 

jsem tu se vším a se všemi moc spokojená a domov mohu jen doporučit, moc se mi tu líbí 

a všichni jsou na mě hodní.“ Oproti tomu připomínka jiného respondenta: „Některé se mnou 

jednají jako s harantem a když něco chci, je to špatně. Ale nechovají se tak všechny.“ 

Domnívám se, ţe na tento názor má vliv i osobnost respondenta, jelikoţ je nejméně spokojený 

z respondentů ve všech oblastech, dalším vlivem by mohlo být, ţe je respondent v zařízení 

uţ 16 let. Další zajímavou připomínkou je: „Některé novější pracovnice nejsou tak příjemné, 

asi ještě nevědí, jak to tady chodí.“ 

Z odpovědí respondentů dle mého názoru vyplývá, ţe by přivítali stálost pracovníků. 

Domnívám se, ţe vliv na častém střídání personálu má platové ohodnocení, které není 

dostatečně motivující. Příčinou můţe být i časová náročnost, jelikoţ je nutné zajistit 

nepřetrţitou péči, tudíţ i noční sluţby, coţ někomu nemusí vyhovovat. Další příčinou můţe 

být i fyzická a psychická zátěţ, s kterou mohou mít mladé pracovnice problém se vypořádat. 

Tyto připomínky respondentů jsou dle mého názoru důleţité a mohou být podnětem k řešení 

situace pro vedení zařízení. 

Malíková (2011, s. 201) tvrdí, ţe „bez kvalitní odborné, kontinuální a systematické 

ošetřovatelské péče není možné zajistit seniorům v pobytových zařízeních poskytování sociální 

služby v komplexním uceleném rozsahu.“ Načeţ má vliv i následná spokojenost klientů. 

  



67 

 

Koubová (2010, s. 55) se ve své bakalářské práci věnuje respektu soukromí respondentů 

ze strany pracovníků, přičemţ zjistila, ţe 80 % respondentů odpovědělo, ţe pracovníci 

respektují jejich soukromí, 4 % respondentů tvrdí, ţe pracovníci jejich soukromí nerespektují 

a 16 % respondentů zvolilo moţnost „nevím.“ V souvislosti s mým výzkumem jsem 

se dozvěděla, ţe 90 % respondentů odpovědělo, ţe pracovníci vţdy respektují jejich 

soukromí, coţ je ve srovnání s výzkumem Koubové podobný výsledek. 

Přístupem pracovníků se také ve své bakalářské práci zabývala Richterová (2014, s. 38), 

přičemţ zjistila, ţe s chováním, přístupem a zájmem personálu je ze 100 respondentů 

„spokojeno“ 56 respondentů, 33 jich je „spíše spokojeno“, 9 „spíše nespokojeno“ 

a 2 „nespokojeni.“ V porovnání s mými výsledky se domnívám, ţe jsou respondenti mého 

výzkumu s přístupem personálu spokojenější, neţ respondenti Richterové. 

Výzkumná otázka č. 3: Jak klienti hodnotí prostředí domova pro seniory? 

Této výzkumné otázce se v dotazníku věnovaly otázky č. 3, 4, 5 a 16. 

Otázka č. 3 se věnovala spokojenosti respondentů s prostředím domova, kde měla převahu 

odpověď, ţe jsou s prostředím domova respondenti zcela spokojeni. Z jednotlivých poloţek, 

které se týkají této otázky, je nejvíce respondentů zcela spokojeno s osvětlením v pokoji 

(83,33 % respondentů). Ostatní poloţky jsou hodnoceny obdobně. Nejméně respondentů 

(63,33 %) je zcela spokojeno s vybavením pokoje. V připomínkách respondenti nejčastěji 

sdělovali, ţe jsou v pokojích malé skříně, často probíhá malování a stěhování. 3 respondenti 

uvedli, ţe si v domově pro seniory ještě nezvykli. Domnívám se, na tento názor má vliv délka 

pobytu v domově pro seniory, jelikoţ právě tito 3 respondenti uvedli, ţe jsou v domově méně 

neţ 1 rok. Připomínka jednoho z respondentů: „Opravdu se mi tady moc líbí, jsem 

tu naprosto spokojený. Je to můj domov.“ Dle mého názoru vyjadřuje, ţe je respondent 

v domově pro seniory opravdu spokojený a povaţuje ho za svůj domov. Oproti tomu jiný 

respondent napsal: „Sice se mi tady líbí, ale doma je doma.“ Z této připomínky je dle mého 

názoru zřejmé, ţe respondent domov pro seniory nepovaţuje za svůj domov. 

Převáţná většina respondentů má v domově pro seniory pocit bezpečí a jistoty a zároveň 

se tam cítí příjemně, coţ má dle mého názoru vliv na celkovou spokojenost klientů v domově. 

Zároveň tím dochází u respondentů k uspokojení potřeby jistoty a bezpečí, které byla 

věnována kapitola v teoretické části, a bylo v ní zmíněno, ţe na uspokojení potřeby jistoty 

a bezpečí je ve stáří kladen velký důraz. 
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Spokojeností s prostředím se ve své bakalářské práci zabývá také Hrubišová (2015, s. 45), 

která pomocí zkráceného dotazníku pro měření kvality ţivota WHOQOL-BREF (Abbreviated 

version of the World  Health Organization of Life Assessment) zjistila, ţe s prostředím jsou 

muţi a ţeny v domově pro seniory nejspokojenější ze všech domén dotazníku. V souvislosti 

s mým výzkumem jsem zjistila, ţe nejvíce spokojeni nejsou respondenti s prostředím 

domova, ale s poskytovanými sluţbami, které jsou zmíněny v otázce č. 6. 

Opět si dovolím tvrdit, ţe klienti hodnotí prostředí domova pro seniory velmi kladně. Celkově 

převaţuje spokojenost klientů jak s poskytovanými sluţbami, s přístupem personálu 

i s prostředím domova, coţ je dle mého názoru známkou dobrého fungování zařízení 

a poskytováním kvalitních sluţeb seniorům. 
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10 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala tématem Spokojenosti klientů s poskytovanými sluţbami 

v domově pro seniory. Práce byla rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou 

a výzkumnou. Teoretická část se zaměřovala na shrnutí a popsání teoretických poznatků, 

které se vztahují k tématu bakalářské práce, čímţ byl zároveň naplněn teoretický cíl práce. 

Výzkumná část se zabývala výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na základě 

stanovení výzkumných otázek a vypracované metodiky práce. V diskuzi byly výsledky 

výzkumu porovnány s jinými výzkumy. Podařilo se naplnit hlavní i dílčí cíle, které byly 

stanoveny na začátku práce. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe respondenti, kteří tvořili výzkumný soubor, jsou 

s poskytovanými sluţbami v daném domově pro seniory celkově spokojeni. Dokonce v jejich 

odpovědích převládalo, ţe jsou s jednotlivými sluţbami zcela spokojeni. Spokojenost klientů 

v domově pro seniory vyplývá i z připomínek, kde respondenti nešetřili chválou a často 

uváděli, ţe jsou opravdu spokojení. Za důleţité a hodnotné povaţuji také připomínky 

respondentů, které byly nejčastěji zmiňovány u otázek, které se zaměřovaly na spokojenost 

se stravou, prostředím a přístupem personálu. 

Výsledky výzkumu byly po předchozí domluvě poskytnuty vedení domova pro seniory, kde 

výzkum probíhal. Po konzultaci se sociální pracovnicí domova pro seniory o výsledcích 

výzkumu jsem byla příjemně překvapena, jelikoţ mi byla velmi vděčná za poskytnutí 

výsledků a sdělila, ţe ačkoliv byli klienti převáţně spokojeni, stále se budou snaţit zapracovat 

na zlepšení a zkvalitnění poskytovaných sluţeb a připomínky respondentů jsou pro ně velmi 

cenné. 

Dle mého názoru jsou sluţby poskytované klientům v daném domově pro seniory opravdu 

kvalitní. Svědčí o tom jak samotná spokojenost klientů, tak i mé pozorování pracovníků 

při poskytování sluţeb klientům během návštěv zařízení a absolvování odborné praxe, 

ale i fakt, ţe čekací doby na přijetí nových klientů jsou dlouhé. V neposlední řadě také 

doporučení samotných klientů, kteří ve svým připomínkách uváděli, ţe mohou daný domov 

pro seniory jen doporučit. 

Vypracování této práce hodnotím jako přínosné i pro sebe, neboť jsem se dozvěděla více 

informací, nových a podrobnějších poznatků o tématu, které je dle mého názoru aktuální 

a celkově mě práce obohatila o nové zkušenosti. 
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Seniorská populace je mi velmi blízká a dle mého názoru je vhodné věnovat určitou pozornost 

právě této skupině obyvatel, jelikoţ je nedílnou součástí našeho ţivota. Fakt, ţe populace 

stárne, je nezpochybnitelný a je třeba uspokojovat potřeby seniorů, dbát na zachování jejich 

důstojnosti, respektovat je a snaţit se podporovat je v co nejvyšší moţné míře jejich 

soběstačnosti. Za neméně důleţité povaţuji také dobré vztahy s rodinou, ve které můţe mít 

senior obrovskou podporu. 

I z toho důvodu jsem si vybrala studovat obor Zdravotně-sociální pracovník, díky kterému 

mám moţnost s touto cílovou skupinou klientů pracovat. 
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Příloha – Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Váţená paní, váţený pane, 

jmenuji se Martina Panoţková a jsem studentkou třetího ročníku oboru Zdravotně-sociální 

pracovník Univerzity Pardubice. Dovoluji si vás poţádat o vyplnění dotazníku, který bude 

součástí mé bakalářské práce s názvem „Spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami 

v domově pro seniory.“ Dotazník bude slouţit jako podklad k vyhodnocení výsledků ve 

výzkumné části bakalářské práce. O výsledky výzkumu Vaší spokojenosti s poskytovanými 

sluţbami v domově pro seniory má zájem i vedení zařízení, kterému budou výsledky sděleny 

a dále mohou slouţit jako podklad pro zhodnocení a zlepšování kvality poskytovaných sluţeb 

v zařízení. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní, tudíţ Vás prosím o pravdivé 

vyplnění odpovědí. U kaţdé otázky Vás prosím o zakrouţkování jedné odpovědi. U otázek, 

kde máte na výběr z číselných odpovědí, zakrouţkujte číslo zvolené odpovědi a u otázek, kde 

je prostor pro Vaše připomínky, můţete doplnit svůj vlastní názor. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas 

 

1. Jaká je Vaše pohyblivost? 

A, Pohybuji se samostatně. 

B, Pohybuji se pomocí berlí. 

C, Pohybuji se pomocí chodítka. 

D, Pohybuji se pomocí vozíku. 

E, Zdravotní stav mi nedovoluje se pohybovat. 

 

2. Jak jste spokojen/a se stravováním? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Velikost porce jídla  1 2 3 4 5 

Chuť a pestrost jídla  1 2 3 4 5 

Dostatek času na konzumaci 1 2 3 4 5 

Teplota jídla   1 2 3 4 5 

Vzhled jídla   1 2 3 4 5 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

3. Jak jste spokojen/a s prostředím domova? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Poloha domova ve městě  1 2 3 4 5 

Celkový vzhled domova  1 2 3 4 5 

Venkovní prostory domova  1 2 3 4 5 

Vnitřní prostředí domova  1 2 3 4 5 

Vybavení pokoje   1 2 3 4 5 

Velikost pokoje   1 2 3 4 5 

Osvětlení v pokoji   1 2 3 4 5 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Působí na Vás prostředí domova příjemným dojmem? 

A, Ano 

B, Ne 

 

5. Cítíte se ve svém pokoji příjemně? 

A, Ano 

B, Ne 

Pokud se necítíte ve svém pokoji příjemně, doplňte prosím, co by Vám v pokoji 

zpříjemnilo bydlení:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  



 

6. Jak jste spokojen/a s následujícími poskytovanými sluţbami? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

 

Ubytování    1 2 3 4 5 

Úklid a čistota pokoje  1 2 3 4 5 

Úklid a čistota v domově  1 2 3 4 5 

Praní prádla    1 2 3 4 5 

Ţehlení    1 2 3 4 5 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Jak hodnotíte přístup personálu? 

(Ohodnoťte jako ve škole: 1 – Ano, vţdy 5 – Ne, nikdy) 

 

Pracovníci jsou ochotni a snaţí se vyjít vstříc mým přáním a poţadavkům.  

1 2 3 4 5 

Pracovníci před vstupem na pokoj klepají na dveře.     

  1 2 3 4 5 

Pracovníci respektují mé soukromí na pokoji. 

  1 2 3 4 5 

Pracovníci se snaţí o zachování mé důstojnosti. 

  1 2 3 4 5  

Pracovníci se snaţí podpořit mě v činnostech, které jste schopen/schopna zvládat 

sám/sama. 

  1 2 3 4 5 

Pracovníci domova mi věnují dostatek času. 

  1 2 3 4 5 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

8. Jak jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a pracovníky? 

A, Zcela spokojen/a 

B, Spíše spokojen/a 

C, Spíše nespokojen/a 

D, Zcela nespokojen/a 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Jak jste spokojen/a s poskytováním ošetřovatelské a zdravotní péče? 

A, Zcela spokojen/a 

B, Spíše spokojen/a 

C, Spíše nespokojen/a 

D, Zcela nespokojen/a 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Jak jste spokojen/a s pomocí pracovníků při zvládání běţných úkonů péče? 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

V případě, že jste v některých úkonech soběstačný a nevyužíváte pomoc pracovníků, 

nekroužkujte prosím žádnou z možných odpovědí. 

 

Pomoc při oblékání a svlékání   1 2 3 4 5 

Pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík  1 2 3 4 5 

Pomoc při vstávání z lůţka, ulehání, změně poloh 1 2 3 4 5 

Pomoc při podávání jídla a pití   1 2 3 4 5 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Jak jste spokojen/a  se zájmovými aktivitami pořádanými pracovníky domova? 

(pečení, předčítání, zpívání, rukodělné činnosti) 

(Oznámkujte jako ve škole: 1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) 

V případě, že se neúčastníte zájmových aktivit, nekroužkujte prosím žádnou 

z uvedených možností. 

 

Dostupnost aktivit   1 2 3 4 5 

Rozmanitost aktivit   1 2 3 4 5 

Kvalita aktivit    1 2 3 4 5 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Myslíte si, ţe je Vám nabízeno dostatečné mnoţství zájmových aktivit? 

A, Ano 

B, Ne 

C, Neúčastním se zájmových aktivit. 

 

Pokud se domníváte, ţe je mnoţství zájmových aktivit nedostatečné, uveďte prosím, 

jaké aktivity byste v domově přivítal/a:  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Jak jste spokojen/a s pořádáním kulturních akcí? (zábavy, výlety, vystoupení) 

A, Zcela spokojen/a 

B, Spíše spokojen/a 

C, Spíše nespokojen/a 

D, Zcela nespokojen/a 

E, Neúčastním se kulturních akcí. 

  



 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Jak jste spokojen/a s rehabilitačním cvičením? 

A, Zcela spokojen/a 

B, Spíše spokojen/a 

C, Spíše nespokojen/a 

D, Zcela nespokojen/a 

E, Neúčastním se rehabilitačního cvičení. 

 

15. Jak jste spokojen/a s moţností účastnit se pravidelné bohosluţby? 

A, Zcela spokojen/a 

B, Spíše spokojen/a 

C, Spíše nespokojen/a 

D, Zcela nespokojen/a 

E, Neúčastním se bohosluţby. 

 

16. Máte v domově pocit bezpečí a jistoty? 

A, Ano 

B, Ne 

C, Částečně 

 

17. Pohlaví: 

 Muţ 

 Ţena  

 

18. Kolik je Vám let? ______ 

 

19. Jak dlouho ţijete v domově pro seniory? ________________ 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

Martina Panoţková 


