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Úvod  
 

Senio i netvo í zvláštní homogenní skupinu, je t eba znát jejich specifické 

problémy, a to jak zdravotní a sociální, tak i osobní, v etn  jejich subjektivních názor  a 

vnímání vlastního okolí a vlastního zdraví. Kvalitu života seniora lze posoudit pouze  

z hlediska subjektivního, tedy dle toho, jak je on sám spokojen se svým životem, jak 

aktivn  prožívá stá í a jakou roli v n m hrají nemoci. 

Pozitivní mezilidské vztahy hrají všeobecn  d ležitou roli, avšak v málokteré 

sociální skupin  mají tyto vztahy roli tak významnou, jako práv  ve vztahu klient senior 

a zdravotnický a pomáhající personál sociální pracovník. Výrazem t chto vztah  a 

zárove  i jejich spolutv rcem je kvalita a úrove  komunikace, a to jak verbální,  

tak neverbální.  

Komunikuje-li léka , sestra, sociální pracovník s klientem trp liv , beze sp chu, 

a  jejich  verbální  i  neverbální  komunikace  tvo í  jeden  celek,  mají  tak  možnost  snížit  

stres, který p ijetí do zdravotnického i pobytového za ízení v jedinci zákonit  

vyvolává.  Nelze  pochybovat  o  tom,  že  vst ícná  komunikace  má  pro  klienta  velký  

význam, nebo  podporuje jeho psychickou pohodu a napomáhá efektivn jšímu 

výsledku lé by a zp íjemn ní pobytu v za ízení.  

Pro absolventskou práci jsem si vybrala téma týkající se problematiky 

komunikace zam stnanc  se seniory v domov  pro seniory. Jedná se o téma velice 

aktuální a oslovující každého z nás, nebo  s m nícími se vzorci demografického chování 

eské  spole nosti  roste  populace  senior ,  s  ímž  je  spojeno  zvýšení  poptávky  po  

pobytových službách v pobytových za ízeních. Holmerová uvádí: ….sta í lidé jsou 

sou ástí každé spole nosti a vzhledem k demografickým prognózám budou kolem roku 

2020 tvo it zhruba tvrtinu naší populace. Bude p ibývat starších osob vzd lan jších, 

které si budou na základ  dobré informovanosti a zájmu o svoje zdraví uv domovat 

význam determinant zdraví pro kvalitní prožití stá í [Holmerová, 2006, s. 40].  

Krom  toho, že dané téma vnímám jako velice aktuální, rovn ž m  k jeho volb  

vedly mé zkušenosti z práce se seniory na pozici zdravotní sestry a cít ní 

komunika ních rezerv ze strany zam stnanc  zejména na bázi sociální interakce 

v pobytovém za ízení.  
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Práce  je  rozd lena  na  dv ásti,  teoretickou  a  praktickou.  Teoretická  ást  na  

základ  poznatk  z odborné literatury vymezuje tyto pojmy: stá í, stárnutí a senio i, 

dále pak pojem komunikace, její formy, specifika komunikace se seniory, p edevším 

zásady vhodné komunikace se seniory. Za d ležité pokládám upozornit na komunika ní 

bariéry. Je t eba rozlišovat specifika komunikace se seniory trpícími poruchou zraku, 

sluchu, t lesným znevýhodn ním i specifiky zabývajícími se komunikací se seniory 

trpícími demencí.  

Praktická ást je založena na kvantitativním výzkumu. Sb r dat je proveden 

metodou dotazníkového šet ení jehož realizace prob hla v Domov  V Zahradách ve 

Zdicích. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda znalosti pracovník  v sociálních službách  

v oblasti komunikace jsou dosta ující nebo je nezbytností pracovníky dále vzd lávat. 

V provedené analýze jsem se zam ila nejen na komunikaci ve vztahu zam stnanec – 

senior, na specifika této komunikace, která plynou ze závažných životních situací, ale 

rovn ž na specifika komunikace mezi zam stnanci a klienty s r znými znevýhodn ními, 

jako je nap . porucha sluchu.   Pro erpání získaných informací byly použity odborné 

publikace, internetové zdroje a zkušenosti z konkrétní praxe.  
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1 Cíl práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

 Zjistit, jaký je stav komunikace pracovník  v sociálních službách zvoleného 

domova senior  s jeho klienty, do jaké míry jsou rozvinuty jednotlivé formy 

komunikace a jaké jsou p ípadné slabé stránky v komunikaci ze strany 

zam stnanc .  

1.2  Díl í cíle: 

 Seznámit  se  s  problematikou  komunikace  se  seniory  žijícími  v  domovech  pro  

seniory, majícími asto n které ze zdravotních postižení. 

 Popsat specifické formy komunikace, které je vhodné využít p i komunikaci se 

seniory. 

 Popsat znalosti a jejich praktické využití v oblasti základních a specifických 

druh  komunikace u pracovník  pe ujících o seniory. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

2 Teoretická ást 
 

2.1 Zm ny ve stá í  

Pojem stá í nelze brát striktn , ale je nutné hodnotit ho individuáln . Podle 

ku, fyzického nebo psychického stavu, rozsahem samostatnosti apod. Není zcela 

ejmé, co všechno si má lov k pod pojmem stá í p edstavit, vždy záleží na tom, z 

jakého úhlu pohledu se na stá í díváme. 

Pojmem stárnutí ozna ujeme progresivní p ístup k stárnutí a starým lidem. 

Zakládá se na principech solidarity, respektu k individualit  a jedine nosti.  

V této kapitole se budu v novat zm nám, které p icházejí se stá ím. Stá í je 

spojeno s viditelnými a n kdy i dramatickými zm nami organismu, jež jsou založeny na 

bázi somatických, psychických, sociálních a spirituálních zm n.    

Z biologických zm n stárnutí jsou psychologicky d ležité zejména zm ny ve 

funkcích nejvyšších ástí nervového systému, kdy se snižuje pohyblivost nervových 

proces , odolnost k zát ži a vyrovnanost mezi excitací a útlumem. T lesná hmotnost 

a schopnost vykonávat svalovou práci klesá a naopak t lesný tuk vzr stá. Tyto zm ny 

pak ve svém d sledku významn  ovliv ují p edpoklady stárnoucího organismu 

vykonávat t lesnou práci a asto spolu se zhoršujícím se zdravotním stavem 

rozhodujícím zp sobem ovliv ují nezávislost a sebeobslužnost stárnoucího organismu 

[STA KOVÁ, 1978]. Zm ny se projevují i v psychických procesech, stavech 

a vlastnostech. V pokro ilém v ku bývá obtížn jší vyrovnávat se s prom nlivými 

situacemi  a  se  zm nami,  p izp sobovat  se  novým  podmínkám,  zm nám  ve  zp sobu  

myšlení i ve vlastním oboru, h e se snáší hluk, k ik, sumace náro ných životních 

situací, pozorujeme i pokles trp livosti a sebekontroly slovních projev  apod. 

[RYBÁROVÁ A KOL.,1998].   

Ve stá í nastávají i zm ny v osobních vztazích a sociálních podmínkách nap .  

osamostatn ní se d tí, odchod ze zam stnání, úmrtí mezi vrstevníky apod. Podle 

situace v nejbližším prost edí se mohou požadavky na jedince v pokro ilém v ku 

snižovat až k pocitu vy azení ze spole nosti, nebo naopak stup ovat, kdy p íkladem 

mohou být požadavky na babi ky v pé i o vnou ata navíc k jejich povinnostem ve 

vlastní domácnosti nebo v zam stnání [STA KOVÁ, 1978]. 
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lov k v pokro ilém v ku se i nadále v nuje úkol m a problém m 

z p edchozího období života. Nejen, že bilancuje dosavadní život a vyrovnává se 

s nemocemi, ale mnohdy dále pracuje v zam stnání, na zahrad  nebo v jiných 

zájmových innostech, nadále mu záleží na osobních vztazích, na osudech d tí. Velmi 

mnoho záleží na zp sobu vyrovnávání se s uvedenými zm nami, s náro nými životními 

situacemi  ve  stá í.  Velký  vliv  hraje  také  to,  zda  k  prožívaným  zm nám  jedinec  

istupuje aktivn  (nap íklad si hledá n jaké innosti, navzdory obtížím usiluje o n co 

pozitivního ve vlastním život  i v život  lidí kolem sebe) nebo naopak pasivn . áp ve 

své publikaci uvádí: Výzkumy i praktické zkušenosti ukazují, že u aktivních jedinc  je 

ízniv jší psychický stav – celkový životní pocit, nálada, spokojenost, ilost – i zdravotní 

stav z hlediska somatického [ ÁP, 1993, s. 145].  

S prodlužujícím se lidským v kem roste zárove  riziko vzniku nejr zn jších 

onemocn ní. Celosv tovým problémem se stává zejména sta ecká demence. Jejím 

výskytem jsou ohroženi p edevším lidé starší šedesáti let. Sta ecká demence je 

mozková choroba, jejíž p inou jsou degenerativní zm ny v mozkové tkáni. Dochází p i 

ní k narušení vyšších korových funkcí, v etn  pam ti, intelektu, myšlení, orientace, 

i, u ení a úsudku. V domí p itom není zast ené. Zhoršení uvedených funkcí je 

doprovázeno a n kdy p edcházeno poruchou kontroly emocí, sociálního chování nebo 

motivace.  Stav  demence  je  obvykle  nezvratný  a  zhoršuje  se,  má  organickou  p inu  

a tou je nemoc, která ni í bu ky v mozku - P íloha 3. 

Zmín né zm ny a uvedené skute nosti související se stá ím umoc ují pot ebu 

kvalitní komunikace ze strany okolí. Pokud je starý lov k umíst n do zdravotnického i 

sociálního za ízení, daný požadavek se samoz ejm  týká p edevším zam stnanc , kte í 

jsou s t mito lidmi v každodenním kontaktu. 

 

2.1.1 Pot eby senior  

Jak již bylo eno v p edchozí kapitole, u starších osob dochází ke zm nám 

v  oblasti  pot eb.  Mlýnková  zmi uje,  že  senio i  jakoby  se  vraceli  z  výšek  Maslowovy  

pyramidy pot eb k jejím základ m, pomyslné domy životních pot eb u nich nejsou tak 

vysoké, mají mén  pater a mén  místností, protože pot eby seberealizace 

a sebeaktualizace jsou p evážn  saturovány [MLÝNKOVÁ, 2011]. M ní se hodnotová 
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orientace pot eb, v pop edí jsou pot eby zdraví, klidu, bezpe í a spokojenosti. Z stávají 

a jsou zvýrazn ny pot eby fyziologické. Z psychosociálních pot eb to jsou p edevším 

pot eby bezpe í, jistoty, lásky a sounáležitosti.  

Mlýnková uvádí následující len ní:  

 Fyziologické pot eby: Do pop edí se dostává pot eba být bez bolesti, mít 

zajišt no teplo a pohodlí. Naopak n které fyziologické pot eby ustupují do 

pozadí, nap . pot eba p íjmu potravy, tekutin, hygienická pé e a další. 

 Vyšší pot eby: Dominuje pot eba jistoty a bezpe í, v etn  ekonomických 

pot eb. Mnozí se t žko smi ují s tím, že budou závislí na p ítomnosti a ochot  

pe ovatel . H e m že být uspokojena pot eba komunikace, jestliže ubývá 

známých, p átel nebo životní partner zem el. Tato pot eba nebývá 

v institucionální pé i, v domovech pro seniory, apod. dostate  zajištována. 

 Duchovní pot eby: Senio i v záv re né fázi života bilancují a kladou si otázky 

o smyslu svého života. P emýšlí, zda splnili vše, co si kladli za úkol a cíl. Stává se, 

že na mnohé otázky nemají odpov . Pot ebují se sv it se svými myšlenkami 

komu, kdo aktivn  naslouchá a poskytuje prostor k tomu, aby odpov di na 

otázky nalezli sami v sob  [MLÝNKOVÁ, 2011]. 

 

2.1.2 Senior v pobytovém za ízení 

i p ijetí do zdravotnického i sociálního za ízení o ekává klient toleranci, 

pomoc, podanou ruku, pochopení. Jak uvádí Rybárová: Osobnost klienta v sociálním 

i zdravotnickém za ízení ovliv ují t i faktory: osobnost, sociální za ízení a zdravotnický 

personál [RYBÁROVÁ, 1998, s. 449]. Jestliže  je  osobnost  klienta  vyzrálá  a  s  aktivním  

ístupem k životu, je pravd podobné, že adaptaci na nové prost edí zvládne dob e. 

Nezralý, labilní a úzkostný klient mívá s p izp sobením problémy. Je nutné mu pomoci. 

Personál  pobytového  za ízení  by  se  tak  m l  také  orientovat  v  psychologii  krize  a  

pomoci mu p ijmout pravdu o svém t lesném i zdravotním stavu. Dalším 

psychologickým faktorem, který ovliv uje vyúst ní krize, je sociální zázemí klienta, 

zejména dob e fungující rodina. Ta je pro n j nejv tší jistotou a má velký význam pro 

vytvo ení podpory a zázemí. Adaptace klienta na nové prost edí je náro ným a 

dlouhodobým procesem, proto jsou vhodné víkendové návšt vy domácího prost edí. 
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Také zdravotni tí a sociální pracovníci výrazným zp sobem ovliv ují adaptaci klienta. 

Velmi d ležitý a zásadní je jejich profesionální a p átelský p ístup, projevující úctu ke 

klientovi. Pracovníci p edevším musí um t poskytovat klientovi citovou oporu, vytvá et 

atmosféru vhodnou pro projevení i negativních emocí (deprese, úzkost, podrážd ní), 

pomáhat rozptylovat klient v strach a úzkost, dát možnost vypovídat se, a tím i snížit 

klientovo nap tí. M li by také dát klient m možnost odhadnout jejich vlastní možnosti.  

Senio i dosti obtížn  snáší režim zavedený v pobytových za ízeních, který navíc 

bývá velmi rozdílný od jejich domácího režimu. Jsou k novému prost edí i personálu 

ned iví, cítí se osamocen . Ošet ující a pe ující personál proto musí mít nejen 

kladný p ehled o jejich psychickém stavu, ale zárove  i as je vyslechnout. 

Dlouhodob  hospitalizovaný nebo ubytovaný starý lov k, není-li jeho pozornost 

odpoutávána od problém , propadá t lesné i duševní pasivit , trpí nechutenstvím, 

nespavostí, poruchami vyprazd ování [RYBÁROVÁ A KOL., 1998]. V této situaci je 

ležité, aby personál p i své práci dovedl klienty vhodn  zam stnat a zabavit, podle 

jejich individuálních zájm , pot eb a možností. Pro jednoho je dobré vybrat etbu 

(biblioterapie), jiného naopak upozornit na poslech  rozhlasu (divadelní hra na 

pokra ování), jinému p inese pocit uspokojení drobná práce (arteterapie, pletení, 

há kování) nebo posezení v kolektivu (reminiscence) s využitím vzájemné komunikace. 

Z  tohoto  d vodu  je  práce  personálu  spojená  s  rozmis ováním  klient  a  jejich  

seskupováním do kolektivu se stejnými zájmy velmi zodpov dná.  

Pozornost, je ale nutné v novat i imobilním klient m ležícím na l žku.  Personál 

by m l tyto jedince navšt vovat na pokoji a hledat možnosti, jak jim usnadnit adaptaci 

v cizím prost edí a zkrátit pobytový as.   

Sta í lidé se pomaleji pohybují, pomaleji myslí, a proto také kladou nároky na 

asové možnosti personálu. Mnozí špatn  slyší nebo nerozumí požadavk m, které jim 

íkáme. N kte í se dokonce stydí p iznat, že nerozum li a dochází pak k situacím, že 

jsou vin ni ze špatné spolupráce. Senio i pot ebují as na oblékání, na mytí, jídlo, 

jakýkoliv  sp ch  je  zat žuje.  Další  problém  je  menší  pot eba  spánku  než  u  lidí  fyzicky  

zatížených celodenním zam stnáním. Je nutno mít na pam ti, že práv  senio i trpí 

aversí spánku, ve dne pospávají a v noci se stávají neklidnými a ruší spánek ostatních 
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spolubydlících. P itom n kdy posta í pouze seniory ve dne vhodn  zam stnat, povídat 

si, naslouchat, komunikovat. 

 

2.2 Komunikace 
Pojem komunikace pochází z latinského slova communis (spole ný), kdykoliv 

s n kým komunikujeme, pak se s ním i setkáváme a navzájem si n co sd lujeme. 

 

2.2.1 Co je komunikace? 

Komunikovat znamená n co si navzájem sd lovat. Nejjednodušeji m žeme  

komunikaci definovat jako vým nu informací mezi lidmi. Pat í sem nejr zn jší slovní 

sd lení jednoho lov ka druhému, která umož ují dob e vykonávat spole enskou 

innost, p edávat si zkušenosti, ale také vybízejí druhého lov ka k ur itému chování 

a jednání. Zárove  se slovním sd lováním probíhá i sd lování mimoslovní 

(nonverbální), jako je nap íklad mimika, gestika, haptika, posturika, proxemika apod. 

Mimoslovní sd lování vyjad uje zvlášt  naše city k lidem, innostem, p edm m i 

událostem.  

Sociální komunikace a sociální interakce se n kdy chápe jako zvláštní druh 

innosti nebo jako aspekt r zných druh inností (prací, her, zájmových inností).  

Dle ápa: V sociální interakci se projevují a formují takové d ležité znaky 

osobnosti, jako jsou um ní jednat s lidmi spole enský takt a beztaktnost, ohleduplnost 

a bezohlednost, vztah lov ka k lidem, morální charakter [ ÁP, 1993, s. 35].  

ležitým momentem v sociální komunikaci je sociální percepce neboli 

poznávání druhých lidí. Dostatek sociální komunikace a její dobrá kvalita, zvlášt   

v pobytových za ízeních, podporuje p íznivé formování percepce, umož uje 

pracovník m dob e rozpoznat, kdy je druhému lov ku dob e, kdy je naopak neklidný, 

umož uje postavit  se na místo druhého,  podívat  se na v ci  o ima druhého lov ka a 

vytvá et si blízké vztahy s druhými lidmi, pomáhat jim, spolupracovat s nimi. Naopak 

nedostatky v sociální komunikaci zt žují vývoj sociální percepce a mohou vést  

k neschopnosti poznat citový stav druhého lov ka, k mylnému p isuzování vlastností 

druhým lidem, k neschopnosti vcítit se do situace druhého, což vše p sobí nep ízniv  

na osobnost jedince. 
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Styk s druhými lidmi, sociální interakce i komunikace jsou zdrojem radosti 

a uspokojení, na druhé stran  však také zdrojem obtíží a konflikt . P i omezení 

spole enského styku lov k poci uje ím dál více se prohlubující neklid, neuspokojení, 

podobn  jako p i omezení jiných životních pot eb. To je z ejmé v p ípadech upoutání 

seniora na l žko nebo p i odchodu do d chodu. Klient se m že dostat do deprese nebo 

do stav  podobných t m, které jsou b žné u nemocných s t žkými duševními 

poruchami  [ ÁP,  1993].   U  lov ka  se  zformovala  silná  pot eba  spole enského  styku  

(pot eba sociální komunikace) jako d ležitá síla pro r st osobnosti.  

Podstatou komunikace je vztah, který vzniká mezi tím, kdo sd luje 

(komunikátor) ur itou zprávu (komuniké) a tím, kdo zprávu p ijímá (komunikant). 

Sou ástí komunikativních dovedností a um ní jednat s lidmi v bec je nejen um ní 

mluvit (vyjad ovací a rétorické dovednosti) a um ní naslouchat (aktivní naslouchání a 

zp tná vazba), ale i um ní ml et (situa ní odhad, selektivnost sd lení) [KOHOUTEK, 

ŠT PANÍK, 2000]. Khelerová uvádí: Komunikace mezi dv ma partnery je tím 

efektivn jší, ím více myšlenek spolu sdílejí p íjemce sd lení a jeho vysílatel 

[KHELEROVÁ, 1993, s. 21].  

Komunikace probíhá pouze na sty ných plochách a je na komunikátorovi, aby 

tuto plochu vytvo il, p iblížil se komunikantovi, vcítil se do jeho postavení, pochopil 

jeho zájmy. Žádoucí odezvou je samoz ejm  zp tná vazba (feedback), kterou dostane 

komunikátor pouze tehdy, je-li jeho sd lení správn  dekódováno komunikantem.  

Komunikace musí být vždy oboustranná, p i monologu klient za chvíli ztrácí 

pozornost a zájem o p edm t jednání. Proto je nutné klienta do komunikace vtáhnout 

a  snažit  se  získat  zp tnou  vazbu  b hem  komunikace.  Tento  proces  ozna ujeme  jako  

komunika ní proces. V komunika ním procesu m že p sobit tzv. komunika ní šum. 

Ten m že být zp sobem vlivem vn jšího prost edí (nap íklad ruch z okolí), dále 

samotným komunikátorem i komunikantem (nap íklad poruchou i a sluchu, 

nepozorností) a v neposlední ad  i zp tnou vazbou sloužící ke kontrole pochopení 

komuniké. Celý proces chápeme jako složitý reflexní okruh, nesta í, aby n kdo pouze 

myšlenky vyjád il, ale musí být i n kdo, kdo pronesená slova vyslechne nebo p te a 

porozumí jim. Pozornost v nujeme i komunika nímu dopadu, který m že být okamžitý 

(hned rozumím a chápu), nebo s odstupem asu, po n jaké dob  za ínám chápat. 
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Význam sd lovaného pak m že být momentální (pro tento okamžik), nebo trvalý 

(pamatuji si to po celý život). 

 

2.2.2 D lení komunikace 

Formy komunikace a komunika ní prost edky, které se uplat ují v praxi, jsou 

velmi mnohotvárné, mají velmi prom nlivou podobu a možnosti, které m že 

komunikátor m nit a užívat v r zných kombinacích. Náš každodenní život zahrnuje 

zné druhy komunikace. 

 Pro naše pot eby je d ležité d lení na komunikaci verbální a neverbální.  

2.2.2.1 Verbální komunikace  

Verbální komunikace je základní formou interpersonální komunikace, které má 

obsahovou – logickou stránku (co lov k sd luje) a formální stránku (jak to sd luje). 

Obsah komunikace úzce souvisí s úrovní myšlení, komunikátor (nap .sociální 

pracovník) si musí d kladn  p ipravit cíl sd lení, respektovat individuální zvláštnosti 

komunikanta (klienta), p esv it se, zda druhá strana ené chápe, vyvodit záv r a 

vyhodnotit komunikaci. 

 Forma sd lení vypovídá o temperamentu a emocích komunikátora a 

komunikanta vyjád ených paralingvistikou, nap . artikulací a výslovností, silou hlasu a 

hlasitostí i, rychlostí i, intonací hlasu, dynamikou, plynulostí a objemem i.  

Mezi základní požadavky verbální komunikace pat í dv  zásady: p irozenost 

a p im enost. Každý by m l stav t na vlastní osobnosti, zejména svých p ednostech a 

i volb  prost edk  nep ehán t. Snaha p edstírat a hrát si na n koho, kdo nejsem,  

se  vždy  d íve  nebo  pozd ji  pozná.  P i  verbální  komunikaci  se  objevují  termíny,  jako  

nap . denotace (je tím, co slovo ozna uje), konotace (je tón, jakým je slovo podáváno), 

v podstat  jde o rozlišení obsahu a formy. Dvojitá vazba (double bind) rozpor mezi 

verbálními a neverbálními projevy m že být v komunikaci významným neurotickým 

faktorem, p inou i d sledkem neúsp šné komunikace, špatných mezilidských vztah . 

Dle Gretze a Drozdecka: Verbální dovednosti jsou mocnými komunika ními nástroji 

[GRETZ, DROZDECK, 1992, s. 66].  
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Z hlediska druhu verbální komunikace lze rozlišit na jedné stran  monolog jako 

jednocestnou komunikaci a na druhé stran  dialog. Dialog symetrický ozna uje situaci, 

když oba ú astníci hovo í navzájem a naopak dialog asymetrický, kdy pouze jeden 

astník hovo í k druhému.  

ležitý význam v  komunikaci má naslouchání.  Je n kolik zp sob  naslouchání 

jako nap íklad: 

Aktivní naslouchání - pokud n kdo aktivn  naslouchá, znamená to, že se snaží 

porozum t tomu, kdo k n mu hovo í a koncentruje se na sd lení od druhého, 

ipravuje se na dotazy, kriticky zhodnocuje, aktivn  vyhledává to, co je zajímavé a 

nezajímavé vyt uje. Takové naslouchání by m lo v tom, s kým komunikujeme  

vyvolat pozitivní pocity.  Nezbytná je také schopnost „ íst mezi ádky“, tedy dávat do 

souvislostí to, co partner v komunikaci ekl, s tím, co si nejspíš myslí [MIKULÁŠTÍK, 

2003]. K nonverbálnímu projevu aktivního naslouchání a poskytování zp tné vazby 

pat í nap íklad udržování o ního kontaktu s komunikátorem.  

Empatické naslouchání -  má 3 fáze:  

Identifikace emocí – v této fázi sv ující ve zkratkovitých signálech dává najevo své 

pocity, svou tíse , své zoufalství.  

Vyslechnutí všech fakt  se snahou porozum t souvislostem – je t eba, aby se sv ující 

vymluvil,  a  v  našem  p ípad  je  také  t eba,  abychom  ne inili  záv ry,  ale  druhému  

poskytly své sympatie (d ležitost parafráze myšlenek druhého). 

Nechejte lov ka vy ešit sv j problém – je t eba nechat druhého, a  se sám rozhodne, 

co d lat dál. Tím tak druhému pomáháme vyr st, získat sebejistotu, zvládat obtížné 

životní situace [MIKULÁŠTÍK, 2003].  

Aktivním a empatickým nasloucháním poskytujeme klientovi prostor pro jeho 

emoce, pro vypovídání se. Mnohdy nastává emo  vypjatá situace, kdy nastávají 

okamžiky, kde jenom slova nesta í. Klient pot ebuje cítit, že není zcela sám, osamocen. 

Držením za ruku nebo za rameno nejlépe sd lujeme to, co nelze vyjád it slovy: 

„rozumím Vám“; „jsem s Vámi“. Pochopení p irozených psychických stav  klienta a 

jejich odraz  v jeho chování a jednání, nám pomáhá k rozptýlení klientova strachu a 

úzkosti z nastalé situace a jeho získání pro d slednou spolupráci se zdravotnickým a 

pomáhajícím personálem v pr hu pobytu v za ízení. Správný psychologický p ístup 
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doprovázející komunikaci je mimo ádn  d ležitý, protože klient je velice citlivý 

k postoj m personálu, a to nejen k projev m mluveným, ale také k jeho vystupování, 

mimice i gestikulaci.  

V komunikaci jednáme s klientem vždy jako s rovnocenným partnerem, snažíme 

se mu vše vysv tlit. 

2.2.2.2 Neverbální komunikace  

Neverbální komunikaci ( i t la) se v posledních letech v nuje mnoho 

pozornosti.  K vysv tlení uvádím Khelerovou: Um ní posoudit partnera v dané situaci je 

nejen intuicí, ale p edevším schopností íst nonverbální projevy dané osoby a stav t je 

do souvislostí se slovním obsahem jeho výpov di  [KHELEROVÁ, 1993, s. 23].  

Z hlediska psychologie zasluhuje neverbální komunikace velkou pozornost. 

Provází komunikaci verbální, podtrhuje její význam, zvyšuje její ú innost nebo jí dává 

jiný rozm r. Neverbální komunikace p edchází fylogeneticky i ontogeneticky 

komunikaci verbální, je tedy vývojov  starší. Její síla a význam spo ívá v p edávání 

asto neuv dom lých, bezd ných signál , kterými oslovuje emo ní stránku osobnosti. 

Kohout a Št paník ve své publikaci uvád jí: Naše vn jší projevy vyjad ují naše vnit ní 

emo ní stavy [KOHOUTEK, ŠT PANÍK, 2000, s. 134]. Tyto projevy jsou mnohem 

obtížn ji ovladatelné volním úsilím než ový projev.  t la, zejména v situacích 

emo  vypjatých, nedovede tak p edstírat, jak to umí slovo a jazyk. K neverbálním 

signál m a projev m náleží nap íklad:  

Proxemika – vzdálenost mezi komunikujícími. 

Posturologie – sd lování prost ednictvím postoje celého t la.  

Kinezika – sd lování pohybem t la (koordinované pohyby – pohybová elegance, 

harmonie, soulad). 

Haptika – komunikace prost ednictvím dotek . 

Gestika – sd lování prost ednictvím pohybu, nej ast ji hlavy a ruky. Rozlišujeme 

t základních kategorií gest: 

 Znaky – nap íklad palec nahoru - výborn , palec dol  – špatn ,  apod.  

 Ilustrátory – nazna ení tvaru, charakteru nebo velikosti p edm tu,  

apod. 
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 Regulátory – signály, které regulují , nap . ukazování prstem, 

ikývnutí,  apod. 

 Adaptory – poukazují na emoce, k uspokojování pot eb nap . bubnování 

prsty, odhrnutí vlas , apod. 

 Projevy afektu – jasn jší signály projevu emocí nap . výrazy tvá e, apod. 

[MIKULÁŠTÍK, 2007]. 

Mimika – pohyby obli ejových sval  a orgán  na obli eji (o i, uši, nos, jazyk, rty).  

Pohledová innost - zp tná vazba na základ  délky pohledu. 

 

2.4 Komunika ní bariéry 
Komunika ní bariéry lze d lit na interní (vnit ní) a externí (vn jší). Vnit ní 

bariéry se vztahují k osobnostním problém m komunikujícího jedince. P íkladem m že 

být obava z neúsp chu, fyzické nepohodlí a další. Vn jší bariéry komunikace se vztahují 

k vn jšímu prost edí. P íkladem m že být hluk z okolního prost edí. 

 

2.4.1 Bariéry v komunikaci se seniorem 

Komunikace s klientem seniorem v pobytovém za ízení m že být komplikována  

vlivem prost edí (vn jší bariéra), vlivem samotného seniora (vnit ní bariéra). Mezi 

vn jší bariéry lze za adit hluk, nedostate né i p íliš ostré sv tlo, vibrace, p íliš velká 

vzdálenost komunikujících, neznámé prost edí, slabá intenzita mluvy, rušení (jiná 

innost i informace). Mezi vnit ní bariéry pat í postoje, hodnoty, zájmy, úzkost, city, 

inteligence, sebepojetí, dosavadní zkušenosti, p ítomnost poruch sluchu, zraku 

(krátkozrakost, dalekozrakost, dvojité vid ní), p ítomnost poruch pohybu (hemiparéza, 

kvadruparéza), p ítomnost ové vady (afázie, dysfázie), sociální izolace, kultura, atd. 

[NOVÁKOVÁ, 2008]. 

 

2.4.2 Poruchy sd lovacího – komunika ního procesu  

V oblasti sociálních služeb se m žeme asto setkat s klienty, kte í se z r zného 

vodu nemohou dorozum t mluvenou í. Bu  nemluví v bec, nebo jen v omezené 

mí e, takže to nedosta uje b žné komunikaci. S rostoucím po tem nemocných 

s chronickými onemocn ními se v každodenní praxi setkáváme také s klienty, trpícími 
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poruchami dorozumívání se. Jde o osoby s poruchami zraku, sluchu, i. Nap íklad 

ada klient  po náhlé mozkové p íhod  trpí ztrátou schopnosti i a porozum ní, 

ztrátou schopnosti íst, psát a po ítat – afázií. 

Afázie p edstavuje významné narušení komunika ních schopností, i p ímo 

ztrátu schopnosti i a porozum ní. Je to porucha již vybudované i, která vzniká 

následkem poškození mozku p i cévní mozkové p íhod , traumatu, nádoru, zán tlivých 

onemocn ních, apod. 

Afázii d líme na : 

 motorickou (expresivní) – ztráta nau ené schopnosti mluvit, kdy postižený klient i 

rozumí, ale není schopen správn  artikulovat, nejvýše opakuje n které slabiky nebo 

slova (zachyceno názorn  na obrázku - P íloha 4.  Jmenované p edm ty dovede ukázat, 

ale nepojmenuje je. Je si dob e v dom své poruchy a asto se zlobí sám na sebe, že se 

neumí vyjád it - P íloha 4. 

senzorickou  (percep ní)  –  jde  o  ztrátu  schopnosti  rozum t  slyšené  i,  kdy  klient  je  

schopen mluvit, ale nerozumí mluvenému, ani psanému slovu. Poruchu  

si neuv domuje, má snahu hovo it, ale jeho  je nesrozumitelná, nesmyslná, klient 

se zlobí na okolí, že mu nerozumí - P íloha 2  [ROZSYPALOVÁ, M. a kol., 1987]. 

it afatika znovu mluvit, vytvá et slova a nová spojení, je úkol velmi obtížný. 

 

2.4.3 Náhradní formy komunikace 

Pot eba  dorozumívat  se  s  ostatními  je  vlastní  všem  lidem  a  tedy  i  t m,  kte í  

nemluví.  Komunikace  je  nástroj,  který  každému  umožní  žít  a  r st  mezi  ostatními  

a osobnostn  se rozvíjet. Toto platí i pro jedince, kte í verbáln  hovo it nemohou nebo 

komunikují nedostate . Podporou odlišného zp sobu komunikace dáváme najevo 

respekt k jejich individuálním pot ebám, k jejich odlišnosti. Zde se nabízí formy 

augmentativní a alternativní komunikace: 

Augmentativní komunikace – podpora existující, ale pro b žné dorozumívání 

nedostate né komunikace. 

Alternativní komunikace – náhrada mluvené i.  

Augmentativní a alternativní komunika ní systémy (AAK) jsou formy dorozumívání, 

které p echodn  nebo trvale dopl ují nebo nahrazují . AAK užívá mimiku, cílené 
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pohledy, gesta, manuální znaky, p edm ty, fotografie, obrázky, symboly, piktogramy, 

písmena a psaná slova, komunika ní tabulky, technické pom cky s hlasovým výstupem 

a po íta e.  

Nap íklad pro umožn ní komunikace jedinc m s t žkým postižením aktivní i 

je možné využít systém VOKS - vým nný obrázkový komunika ní systém. Velice se také 

osv ují technické pom cky s hlasovým výstupem a po íta e. T ch existuje n kolik 

typ , dobré zkušenosti se ukazují p edevším s typem disponujícím možností nahrání až 

sta vzkaz i sd lení. Mezi základní nahrávky pat í pozdrav, pod kování, prosba  

o pomoc p i sebeobsluze, vyjád ení pocitu hladu, zimy, bolesti, nepohodlí. Na vyšší 

úrovni se používají emo ní vzkazy typu „Mám t  rád“, „Jsem smutný“, apod. Pro 

praktické pot eby existují i vzkazy typu hotovo, nerozumím tomu, jsem unavený, 

pot ebuji pomoc, apod. [VÍTKOVÁ, 1999]. Rovn ž je p i komunikaci, zejména písemné, 

možno využít i tzv. sklopné desky. Ty jsou využívány ve chvíli, kdy klient se nedokáže 

verbáln  vyjád it, ale je schopen napsat i namalovat, tedy graficky vyjád it svoje p ání, 

pot ebu, problém. D ležitá je samoz ejm  zp tná vazba.  

 

2.5 Specifika komunikace s klienty vybraných  skupin 
 

V následujících kapitolách se budeme v novat problematice komunikace s lidmi 

z vybraných skupin, trpícími n jakou závažnou nemocí i t lesným postižením.  

 

2.5.1 Klient s cévní mozkovou p íhodou 

Cévní mozková p íhoda (dále jen CMP) je akutní onemocn ní, b hem kterého 

dochází k nervovému poškození p etrvávající 24 hodin a déle. CMP je zp sobena 

erušením krevního zásobení n které z ásti mozku. P erušení dodávky okysli ené 

krve do mozku je z 80% na základ  trombu ( i embolu), který cévu ucpe. V ostatních 

ípadech dojde ke krvácení do mozku prasknutím oslabené cévy i ke kombinaci 

chto jev . 

 Tém  polovina osob s následky po CMP mívá poruchu i. Nej ast ji jde  

o afázii. Nácvik i je provád n zkušeným logopedem. P i náprav  je využíváno 

slovníku  pro  afatiky  a  dalších  pom cek.  Na  nácviku  i  a  speciálním  zp sobu  



 

20 

 

komunikace se však musí podílet i ostatní lenové týmu, p edevším ergoterapeut, 

protože p i tréninku sob sta nosti a provád ní terapeutických inností je slovní 

doprovod p irozený. Následkem CMP se m že vyskytnout také  dysartrie, p edevším 

po opakovaných CMP, která postihuje ob  hemisféry (pseudobulbární syndrom). 

Samostatn  se n kdy uvádí ová dyspraxie nebo apraxie, z tohoto d vodu je d ležité 

vycházet z diagnostiky zkušeného logopeda. 

 V n kterých p ípadech nelze dosáhnout plného nácviku i, ale lze poruchu do 

jisté míry kompenzovat. Klient používá cedulky s ozna ením základních pot eb 

(písmem i obrázkem) nebo m že komunikovat pouze písemn , nap . na po íta i 

 [VOTAVA, online, cit. 2014-03-27]. 

 

2.5.2 Klient s Alzheimerovou chorobou 

Alzheimerova choroba je uvád na jako jedna z nej ast jších poruch 

kognitivních funkcí ve vyšším v ku, jejíž celková prevalence v R se odhaduje na 3 % 

obyvatel [ZÁBOJ, VODI KA, 2004]. Jedná se o primární degenerativní onemocn ní 

mozku s plíživým za átkem, kdy dochází ke snížení po tu neuron , hlavn  v seniu. 

Charakteristické jsou pomalu postupující povahové zm ny a spole enský úpadek. 

Dochází ke zhoršení intelektu, pam ti, ových funkcí, p ítomna m že být rovn ž 

apatie i euforie. 

S postupem nemoci není lov k schopen vyjad ovat se slovy, ale pouze mumlá 

nebo používá  tak, že nemá žádný význam. Ošet ující a pomáhající personál m že 

využít komunikaci neverbální, pomocí gest, dotyku a spole  vykonávaných drobných 

inností. Pozorný pe ovatel a sociální pracovník umí potíže klienta velmi citliv  

vypozorovat.  

Holmerová a kol. doporu ují: 

 esv te se, zda se lov ku, který je závislý na Vaší pé i, nezhoršily n které ze 

smysl , jako je zrak nebo sluch [nap . jestli brýle odpovídají sou asnému stavu 

zraku nebo jestli funguje dob e naslouchadlo]; 

 mluvte z eteln , pomalu, tvá í v tvá , udržujte o ní kontakt; 

 dokazujte lásku a vroucnost dotykem a objetím, je-li to klientovi p íjemné; 
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 nujte pozornost i jeho t la – lidé, jejichž jazyková schopnost je narušena, 

komunikují neverbálními prost edky; 

 uv domte si, že i Vy komunikujete svými t lesnými projevy a signály a využívejte 

jich; 

 hledejte, co je pot ebné pro lepší a efektivn jší komunikaci s klientem (vhodná 

slova, prost edky pro znázorn ní, které vedou klienta k lepšímu porozum ní 

sd lovaného); 

 než za nete mluvit, p esv te se, že Vám klient v nuje pozornost [HOLMEROVÁ 

A KOL., 2003]. 

 

2.5.3 Klient s Parkinsonovou chorobou 

Ristovská definuje první projevy této choroby takto: První potíže s í a psaním 

se u Parkinsonovy choroby projevují již v po átcích onemocn ní  [RISTOVSKÁ, IN: ROTH 

A KOL., 2005, s. 110]. Prvotními p íznaky, které lze u t chto lidí spat i je celkové 

zpomalení reakcí, vytrácení se mimiky a prodlužování asu na b žné innosti. Verbální 

projev se výrazn  zpomaluje, nedosta uje dech. První p íznaky pozorujeme na obli eji 

a na prstech horní kon etiny. V pokro ilých stádiích onemocn ní klient mluví velmi 

pomalu, tiše a tém  nesrozumiteln . Psaní je pomalé, písmo malé, neurovnané, tém  

ne itelné. Kresba je miniaturní s minimálním využitím plochy papíru. Mimika se 

z obli eje tém  vytratila a okolí klientovi nerozumí, asto jej žádá o opakování. Klient 

by  si  m l  postupn  zvykat  na  stru jší  ,  aby  tomu  zabránil.  Dle  Ristovské:  es, 

svalová ztuhlost, chudé a pomalé pohyby, tyto t i hlavní p íznaky Parkinsonovy nemoci, 

tedy zt žují nejen pohyb, ale velmi výrazn  i schopnost klienta komunikovat s okolím 

[RISTOVSKÁ, IN: ROTH A KOL., 2005, s. 110]. 

 

2.5.4 Klient s poruchou sluchu 

i  komunikaci  s  nedoslýchavým  i  neslyšícím  klientem  je  samoz ejmostí,  že   

nezvyšujeme hlas, ale také nemumláme, naopak mluvíme pomalu, stru , bez 

zdrobn lin, s využitím obvyklé neverbální komunikace (úsm v, ukázání na p edm t,  

o kterém mluvíme). Pokud klient nerozumí, m žeme sd lení napsat, pop ípad  obsah 

komunikace vysv tlit jiným (alternativním) zp sobem. 
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U klienta, který využívá sluchadel, je naše tempo i klidné, se z etelnou 

výslovností, aby siln  nedoslýchavý klient mohl odezírat. Systematicky je t eba dbát na 

aktivní podíl klienta na komunikaci. Nikdy na n j nemluvíme p es rameno nebo 

dokonce za jeho zády, ale mluvíme tak, aby stále vid l na náš obli ej a ústa, aby mohl 

odezírat, ústa p im en  otevíráme s dobrou artikulací, nikoli však p ehnanou. Náš 

obli ej musí být osv tlen, pokud možno ve stejné výši jako obli ej klienta. Optimální je 

sed t  i  stát  a  dívat  se  mu  do  o í.   Stejn  tak,  je  nutno  myslet  na  to,  abychom  ve  

verbální i neverbální komunikaci nedali najevo stres, nedostatek asu i podrážd ní 

z nedorozum ní. Trp liv  se snažíme porozum t i klienta, která není vždy dob e 

srozumitelná, dle pot eby se znovu trp liv  zeptáme, zda jsme rozum li správn . Klient 

už je sám dostate  stresován z náro ností komunikace, pokud ztrácí klient 

pozornost, je vhodné op tovn  p ivolat pozornost nap . lehkým dotykem na rameno 

nebo na ruku. Je-li  komunikace s klientem tak obtížná, že se nem žeme domluvit (ani 

s využitím písma), zajistíme p ítomnost n koho z rodiny nebo tlumo níka znakového 

jazyka.  V p ípad , že hovo íme s doprovodem neslyšícího klienta, rozhodující slovo má 

vždy klient. Proto se vždy obracíme p edevším na klienta. Ani p ítomnost tlumo níka 

znakového  jazyka  by  nem la  m nit  kontakt  ve  vztahu  pomáhající  pracovník  a  klient.  

U nedoslýchavých nebo neslyšících starších osob je velmi d ležité si ov ovat 

porozum ní sd lené informace. Trp livost a vysv tlení dané situace je u sluchov  

postižených klient  jedním z krok  úsp šné komunikace.  

 

2.5.5 Klient s poruchou zraku 

Je samoz ejmé, že zp sob komunikace s nevidomým klientem musí být zcela 

individuální. Musíme brát v potaz jeho individuální zdravotní stav, a to jak fyzický, tak 

i psychický. Nesmíme zapomínat ani na dobu ztráty zraku, stejn  jako rozsah i 

ípadnou kombinaci postižení. P esto i pro tuto komunikaci platí n které obecn jší 

zásady: nap . zdravíme jako první, pop ípad  oslovíme jménem. Podání ruky 

nevidomému  je  jakousi  náhradou  pohledu  z  o í  do  o í.  Musíme  myslet  na  to,  že  

tšinu informací získává nevidomý verbáln , a proto je pro n j delší ml ení personálu 

nep íjemné.  
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Vytvá íme nevidomému vztahový mezilidský prostor, který vidícímu umož uje 

zrak. Je optimální, informujeme-li nevidomého o každém, i sebemenším kroku, který je 

nutno provést. Umož ujeme mu tak orientovat se v nastávající situaci a tím se 

vyvarovat úlek , nap . z ne ekaných dotyk , apod. Dobrá komunikace mu usnad uje 

život.  Osobní  v ci  si  klient  udržuje  sám,  naše  pomoc  by  mu  zkomplikovala  život.  Je  

ovšem vhodné seznámit klienta s trasami, které bude denn  využívat (sociální za ízení, 

sesterna, jídelna, spole enská místnost). P i jakémkoli kontaktu  oslovujeme klienta 

jménem, aby v l, že hovo íme práv  s ním. Pomoc nabízíme spíše dotazem: Mohu 

Vám n jak pomoci? Když n co p inášíme, z eteln  to klientovi oznámíme a v c 

odkládáme na dohodnuté místo. Jídlo p ípadn  popíšeme podle sm ru hodinových 

ru ek, nap . Na talí i na šestce máte špenát, na jedenáctce knedlíky, na dvojce maso. 

Doprovázíme-li klienta nap . k léka i nebo na procházku apod., p edem mu podrobn  

vše vysv tlíme. P i p evád ní nevidomých se klient zav sí za loket pr vodce a pohybuje 

se nepatrn  za ním, na p ekážky upozor ujeme slovy dop edu. 

 

2.5.6 Jak komunikovat se seniory  

i poruše jakéhokoliv lánku sd lovacího procesu (sluch, zrak, ) musí 

pomáhající personál p i komunikaci s klientem volit ur itou taktiku, kterou m žeme 

shrnout do následujících st žejních bod : 

 s  v tšinou  klient  se  dorozumíváme  v  dob e  osv tlené  místnosti  (zrak  má  p i  

vnímání i velký význam, asi 30 % mluvené i chápeme zrakem); 

 stojíme vždy p ed klientem; 

 mluvíme pomalu; 

 eteln  artikulujeme, otevíráme ústa; 

 vyslovujeme jednoduchá slova a krátké v ty, jako nap .: „Máte hlad?“, „Je vám 

zima?“, „Chcete mísu?“; 

  dopl ujeme gestikulací a mimikou [ROZSYPALOVÁ, 1987, s. 359]. 

 Národní  rada  osob  se  zdravotním  postižením  R  (NRZP  R)  vydala  již  v  roce  

2005 spole  s Ministerstvem zdravotnictví R doporu ení pro zdravotnické a sociální 

pracovníky,  kte í  o  seniory  pe ují.  Úkolem  by  m lo  být  zlepšení  vzájemného  vztahu  
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a  komunikace  t chto  pracovník  se  seniory,  jedná  se  o  tzv.  Desatero  komunikace  se  

seniory:  

1. Je t eba respektovat identitu pacienta a d sledn  ho oslovovat jménem nebo 

odpovídajícím titulem. 

2. D sledn  se vyhýbat zd tinš ování starého lov ka (ani s nemocným se 

syndromem demence nelze hovo it jako s dít tem). 

3. P i komunikaci s pacientem a p i jeho ošet ování cílev dom  chránit jeho 

stojnost. 

4. Respektovat princip zpomalení a chránit seniory p ed asovým stresem (je t eba 

po ítat se zpomalením psychomotorického tempa a zhoršením pohyblivosti). 

5. Složité nebo zvlášt  d ležité informace (termíny vyšet ení a p íprava na n , 

zp sob užívání lék ) je t eba n kolikrát zopakovat, pop ípad  napsat na papír. 

6. K usnadn ní komunikace je t eba se zdržovat v zorném poli pacienta, mluvit 

srozumiteln  a udržovat o ní kontakt (p i pochybnostech se musí ov ovat 

správné využití kompenza ních pom cek). 

7. Je nezbytné aktivn  a taktn  ov it možné komunika ní bariéry (porucha sluchu, 

zraku apod.) a tomu vhodn  p izp sobit komunikaci. 

8. Bez ov ení nedoslýchavosti nezesilovat hlas (porozum ní i se ve stá í zhoršuje 

v hlu ném prost edí, proto není t eba „p ek ikovat“ jiný hovor, nap . rozhlas, 

televizi). 

9. Pomoc p i pohybu, odkládání od vu i p i uléhání na l žko je t eba vždy nabízet 

úm rn  zdravotnímu stavu, je nevhodné se vnucovat. 

10. P i ústavním ošet ování komunikaci i ošet ovatelskou aktivitu cílev dom  

sm ovat k podpo e a k udržení sob sta nosti seniora [ZACHAROVÁ, online, cit. 

2013-09-01]. 
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3 Praktická ást 
Každý z nás jednou zestárne a m že se ocitnout v domov  pro seniory, který jak 

již bylo výše eno, nabízí svým klient m každodenní a stálou pé i. Zam stnanci 

chto za ízení mají odborná vzd lání a krom jiného, by m li mít schopnost empatie, 

porozum ní a soucít ní s klienty domov . Sou ástí jejich každodenní innosti je 

komunikace s klienty na r zných úrovních, které se odvíjejí od postižení i nabízené 

pomoci klientovi. Velmi d ležité je navodit takovou atmosféru, aby se klienti cítili 

bezpe , „jako doma“. Sv j výzkum jsem proto zam ila na zjišt ní stavu komunikace 

pracovník  v sociálních službách mnou zvoleného domova senior  s jeho klienty.   

Údaje pot ebné k výzkumu byly sbírány formou rozhovoru s klienty                                

a dotazníkovým šet ením.  Sb r dat metodou dotazníku je nejb žn jší formou. 

Dotazník jsem použila nestrukturovaný, otázky jsem si p ipravila v návaznosti na téma 

mé práce.  

 

3.1 Charakteristika za ízení 

Pro svou práci jsem si vybrala za ízení pro seniory „ Domov V Zahradách Zdice“, 

který leží ve st edo eském kraji, 10 km od Berouna. Tento domov byl otev en nov                   

1. ervence 2000, z izovatelem domova je St edo eský kraj. Svou polohou nabízí klidné 

procházky p írodou a zárove  i kontakt s obyvateli m sta Zdice. Domov poskytuje tyto 

sociální  služby:  Domov  pro  seniory  -  102  klient ,  odleh ovací  služby  -  33  klient ,  

pe ovatelská služba - 44 klient , domov se zvláštním režimem - 10 klient . 

Posláním domova, poskytovatele sociálních služeb, je umožn ní prožití 

klidného, bezpe ného a spokojeného života, pomoc p i další seberealizaci aktivním 

zapojením do života ve m st  a udržením vzájemných kontakt   

s rodinou a p áteli. 
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Cílem je:  

 usnadn ní života ve stá í; 

 zvýšení nebo zachování sob sta nosti; 

 vytvo ení podmínek k rozší ení osobních kontakt ; 

 zajišt ní prostor pro seberealizaci; 

 zajišt ní klidu a bezpe í; 

 vhodnými prost edky uspokojení individuálních pot eb obyvatel.  

 

Cílová skupina:  

Domov V Zahradách Zdice je ur en pro klienty v d chodovém v ku, kte í 

vzhledem ke svému v ku a zdravotnímu stavu pot ebují psychickou a fyzickou pomoc, 

kterou jim nem že poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a pot ebují 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

 

Není ur en pro: 

 klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí pé e ve zdravotnickém 

za ízení; 

 klienty, kte í mají akutní infek ní nemoc; 

 klienty, kte í pod vlivem návykové látky i z d vodu duševní poruchy 

by závažným zp sobem narušovali soužití mezi klienty; 

 klienty se sníženou sob sta ností z d vodu Alzheimerovi nemoci, t žké 

demence i t žké duševní poruchy. 

 

3.2 Cíle výzkumu a jeho pr h  

Hlavním cílem celé práce a zejména tedy jeho praktické ásti bylo zjistit, jaký je 

stav komunikace pracovník  v sociálních službách zvoleného domova senior  s jeho 

klienty,  do  jaké  míry  jsou  rozvinuty  jednotlivé  formy  komunikace  ze  strany  

zam stnanc . Hlavního cíle bylo dosaženo za pomoci díl ích cíl , jako je seznámení se         

s problematikou komunikace se seniory žijícími v domovech pro seniory, majícími asto 

které ze zdravotních postižení, popisem specifické formy komunikace, které je 

vhodné využít p i komunikaci se seniory,  popisem znalostí a jejich praktického využití              
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v oblasti základních a specifických druh  komunikace u pracovník  pe ujících                         

o  seniory.  Za  pomoci  kvantitativního  výzkumu  byly  zjišt ny  znalosti  v  oblasti  

komunikace pracovník  pe ujících o seniory v domovech pro seniory. A v neposlední 

ad  výsledky  dotazníkového  šet ení  byly  zpracovány  do  grafické  podoby,  pro  jejich  

lepší p ehlednost s jejich následným slovním komentá em. Dotazníky byly rozdány paní 

editelkou vybraného za ízení v období února a b ezna 2014. U všech byla samoz ejm  

zachována anonymita, vypln ní dotazník  bylo dobrovolné. 

 Návratnost dotazník  – ze 40 ks rozdaných dotazník  se jich vypln ných vrátilo 

35, což bude považováno za 100 %.  

 

3.3 Výsledky dotazníkového šet ení 

Následující kapitola je nejd ležit jší ástí mojí práce. Práv  v této kapitole dojde 

k vyhodnocení mých zjišt ných výsledk  p i výzkumném šet ení.  
V následující ásti vyhodnotím data získaná z dotazníkového šet ení. Jednotlivé 

výsledky jsou zpracovány podle otázek v dotazníkovém šet ení. 

 

Otázka . 1 

Jak byste ozna il/a Vaši b žnou komunikaci s klienty – seniory? 

 

Tabulka . 1 B žná komunikace s klienty 

Zdroj: [vlastní] 

 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Bezproblémová 15 43 % 

Ob as se vyskytují problémy 20 57 % 

Vyskytují se závažné problémy 0 0 % 

Komunikace není možná 0 0 % 

Celkem 35 100 % 
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Zdroj: [vlastní] 

Graf . 1 mapuje situaci týkající se b žné komunikace zam stnanc  s klienty 

(seniory). Z možné nabídky v dotazníku byly vybrány jen dv  možnosti. 57 % 

dotazovaných  ozna ilo  tuto  komunikaci  za  bezproblémovou  a  43  %  p iznalo,  že  se  

ob as vyskytují n jaké problémy. Cílem této otázky bylo zjistit, jakým zp sobem 

probíhá b žná komunikace zam stnanc  s klienty.  Na základ  výsledk  lze usuzovat, 

že tato komunikace je více mén  bezproblémová, s ob asnými potížemi.  

 

Otázka . 2 

Domníváte  se,  že  styl  Vaší  komunikace  m že  ovlivnit  spokojenost  klienta  seniora  

v pobytovém za ízení?   

Tabulka . 2 Vliv komunikace na spokojenost klient  

Zdroj: [vlastní] 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Ur it  ano 27 77 % 

Spíše ano 7 20 % 

Spíše ne 1 3 % 

Ur it  ne 0 0 % 

Nevím/nedokážu posoudit 0 0 % 

Celkem 35 100 % 
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Zdroj: [vlastní] 

Z grafu . 2 uvedeného grafu zobrazujícího zda má komunikace vliv na 

spokojenost klient  je patrné následující. 77 % respondentek se domnívá, že ur it  

ano, 20 % zastává názor, že spíše ano a 3 % si myslí, že spíše ne. Tato otázka mapuje 

styly komunikace zam stnanc  s klienty a jejich možnost ovlivnit spokojenost klient  

v tomto za ízení. Až na jednu odpov  se dotazovaní domnívají, že komunikace 

ovliv uje spokojenost klient . 

 

Otázka . 3 

Jak byste ozna il/a Vaši b žnou komunikaci s klienty seniory. Vaše komunikace s nimi 

je v tšinou (lze uvést více možností): 
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Tabulka  .  3 -  Jak  byste  ozna il/a  Vaši  b žnou  komunikaci  s  klienty  seniory.  Vaše  

komunikace s nimi je v tšinou… (lze uvést více možností)?  

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

Graf . 3 poukazuje na vlastnosti komunikace, které respondentky používají p i 

setkání s klienty. 42 % p i setkání komunikuje ohledupln , 16 % využívá 

profesionálního chování, 38 % je p átelská a 4 % soucitná. Každá komunikace má 

jaké vlastnosti. Tabulka . 3 mapuje vlastnosti komunikace, která je s klienty za ízení 

využívána. 

 

 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Ohleduplná 19 42 % 

Profesionální 7 16 % 

átelská 17 38 % 

Lhostejná 0 0 % 

Soucitná 2 4 % 

Autoritativní (na izující) 0 0 % 

Celkem 45 100 % 
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Otázka . 4 

Domníváte se, že klienti - senio i jsou se zp sobem vaší komunikace 

spokojeni/nespokojeni?  

 

Tabulka . 4 Spokojenost/nespokojenost klienta s komunikací personálu 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

Jak je vid t z grafu . 4 – 49 % dotazovaných se domnívá, že jsou klienti s jejich 

komunikací spokojeni, 31 % uvedlo, že jsou rozhodn  spokojeni a 20 % neví, nedokáže 

posoudit. Zda-li jsou klienti se zp soby komunikace spokojeni zobrazuje níže uvedená 

tabulka.  Dle odpov dí je patrné, že z pohledu zam stnanc  jsou klienti spokojeni.  

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Rozhodn  spokojeni 11 31 % 

Spíše spokojeni 17 49 % 

Spíše nespokojeni 0 0 % 

Rozhodn  nespokojeni 0 0 % 

Nevím/nedokážu posoudit 7 20 % 

Celkem 35 100 % 
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Otázka . 5 

Jak asto berete p i komunikaci s klientem seniorem v potaz jeho p ipomínky  

a názory? 

 

Tabulka . 5 Ohleduplnost zam stnanc  na p ipomínky p i komunikaci s klientem 

Zdroj: [vlastní] 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

 K otázce ohleduplnosti zam stnanc  p i komunikaci se seniory, zda berou 

v potaz jejich p ipomínky a názory, odpovídaly respondentky takto, 46 % bere vždy 

ohledy,  40  %  velmi  asto  a  14  %  n kdy.  Ne  vždy  musí  lov k  se  vším  souhlasit.  I  p i  

komunikaci mohou senio i vznést n jaké p ipomínky. Jak je patrné, ohledy jsou brány 

vždy i velmi asto, jen n kdy nelze ohledy brát (ob as). 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Vždy 16 46 % 

Velmi asto 14 40 % 

Ob as 5 14 % 

ídkakdy 0 0 % 

Nikdy 0 0 % 

Celkem 35 100 % 



 

33 

 

Otázka . 6 

Využíváte p i komunikaci s klienty seniory o ního kontaktu?  

 

Tabulka . 6 Využití o ního kontaktu p i komunikaci 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

Graf  .  6  zobrazuje  fakt,  zda  zam stnanci  p i  komunikaci  se  seniory  používají  

ního kontaktu. Z odpov dí je patrné, že 83 % se p i komunikaci dívá do o í klienta  

a 17 % spíše ano. Jak je známo, jedním z pravidel správné komunikace je užívání o ního 

kontaktu.  
 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Ano 29 83 % 

Spíše ano 6 17 % 

Spíše ne 0 0 % 

Ne 0 0 % 

Celkem 35 100 % 
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Otázka . 7 

Do jaké míry hrají roli v komunikaci s klientem seniorem vn jší komunika ní bariéry 

(hluk, vizuální rozptylování a další)? 

 

Tabulka . 7 Role vn jších bariér p i komunikaci s klientem 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

Odpov di na otázku vlivu vn jších bariér na komunikaci s klientem jsou 

vyhodnoceny ve výše uvedeném grafu. Z odpov dí respondentek vyplývá, že tento vliv 

hraje  u  51  %  dotazovaných  roli  velmi  d ležitou,  u  34  %  spíše  d ležitou,  u  6  %  spíše  

ned ležitou, u dalších 6 % zcela ned ležitou a 3 % se nevyjád ila, prost  nev dí.  

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Velmi d ležitou 18 51 % 

Spíše d ležitou 12 34 % 

Spíše ned ležitou 2 6 % 

Zcela ned ležitou 2 6 % 

Nevím 1 3 % 

Celkem 35 100 % 
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Jak je patrné, v tšina dotazovaných se domnívá, že tyto bariéry hrají roli 

v komunikaci s klienty.  

 

Otázka . 8 

Domníváte se, že vnit ní bariéry (hodnoty, zájmy, úzkost, city a další) hrají v komunikaci 

s klientem seniorem d ležitou roli? 

  

Tabulka . 8 Role vnit ních bariér p i komunikaci s klientem 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Ano 24 68 % 

Spíše ano 10 29 % 

Spíše ne 1 3 % 

Ne 0 0 % 

Nevím 0 0 % 

Celkem 35 100 % 
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 Graf . 8 mapuje otázku role vlivu vnit ních komunika ních bariér na 

komunikaci s klientem. 68 % dotazovaných se domnívá, že tyto bariéry mají na 

komunikaci vliv, 29 % uvedlo, že mají spíše vliv a 3 % se domnívá, že vliv spíše nemají.  

 

Otázka . 9 

Do jaké míry využíváte v p ístupu ke klientovi seniorovi poznatky o neverbální 

(mimoslovní – nap íklad postoj t la, mimika, gesta) komunikaci? 

 

Tabulka . 9 Míra použití neverbální komunikace s klientem 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Vždy 1 3 % 

Velmi asto 16 46 % 

Ob as 15 43 % 

ídkakdy 2 5 % 

Nikdy 1 3 % 

Celkem 35 100 % 
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Aniž bychom si to uv domovali, každý z nás jist  využívá ve v tší i menší mí e 

neverbální komunikace. P i komunikaci se seniory je tato pot eba o to v tší, že n kte í 

mají n jaký druh postižení a práv  tento typ komunikaci jim ji usnad uje. Z odpov dí 

zam stnanc  je  patrné,  že  tento  typ  komunikace  je  do  zna né  míry  využíván  velmi  

asto 46 % i ob as 43 %. Další respondentky uvedly, že o ního kontaktu využívají vždy 

3 %, z ídkakdy 5 % a 3 % dokonce nikdy.  

 

Otázka . 10 

Používáte pro komunikaci s klientem seniorem s postižením aktivní i alternativní 

komunika ní prost edky? V p ípad  odpov di a) b) c) d) uve te jaké prost edky (horní 

kon etiny, posunky, psaní, ukázky obrázk  a fotografií, karti ek).  

 

Tabulka . 10 Klient s postižením a užití alternativních komunika ních prost edk  

Zdroj: [vlastní] 

 

 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Vždy 2 5% 

Velmi asto 8 24% 

Ob as 10 29% 

ídkakdy 5 15% 

Nikdy 10 29% 

Celkem 35 100% 
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Zdroj: [vlastní] 

 

 Otázka využití alternativních komunika ních prost edk  u klient  s postižením  

je mapována grafem . 10. Jak je patrné z grafického znázorn ní 5 % využívají tyto 

prost edky vždy, 24 % velmi asto (p i komunikaci je využito horních kon etin                         

a posunk ), 29 % ob as (využívají psaní, ukázky obrázk , fotek), 15 % z ídkakdy 

(využívají obrázky a fotky) a 29 % uvedlo, že nevyužívají žádné alternativní prost edky.  

 

Otázka . 11 

Jakým zp sobem probíhá komunikace s klienty seniory mající následující druh 

postižení? 

 

Tato otázka mapovala druhy komunika ních prost edk  u klient  s následujícím 

druhem postižení. Jednalo se o volnou otázku, a proto bylo možné odpov t jakkoliv. 

Pro zajímavost uvádím pár nej ast jších a nejzajímav jších odpov dí: 

Nedoslýchavost – jsou využity tyto prost edky - psaní, zvýšení hlasu, z eteln  

vyslovovat, artikulovat i verbáln , odezírání, pom cky.  

Nevidomost – je využíváno jako zvukový projev, dotyk, doprovod, slovní popis, vedení 

za ruku, zp tná vazba, zda klient rozum l, p ed ítání.  
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Otázka . 12 

Co Vám osobn  nejvíce komplikuje b žnou komunikaci s klientem seniorem. Co 

považujete Vy osobn  za problém? (m žete uvést více možností) 

 

Tabulka . 11 Komplikace a problémy v b žné komunikaci s klientem 

Zdroj: [vlastní] 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

 

 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Nedostatek asu na vysv tlování 15 31 % 

Neochota, nezájem ze strany klient  8 17 % 

Nedostatek soukromí 0 0 % 

Zdravotní problémy klienta 5 10 % 

Rezignace klienta na život 12 25 % 

Konflikt v rodin  5 10 % 

Jiné 1 2 % 

Nevím/nedokážu posoudit 2 4 % 

Celkem 48 100 % 
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Graf . 11 zobrazuje problematiku možných komplikací v b žné komunikaci.  

31 % ji  vidí  v  nedostatku asu na vysv tlení,  co se po klientovi  žádá,  17 % ji  shledává 

v neochot  ze strany klienta, 10 % ve zdravotních potížích klienta, 25 % v rezignaci 

klienta  na  život,  10  %  ji  p isuzuje  konfliktu  v  rodin  klienta,  2  %  jiné  potíže  a  4  %  

nedokážou posoudit.  

Každý druh komunikace s kýmkoliv m že p inést n jaké problémy. Tyto 

problémy jsou samoz ejm  umocn ny s p ibývajícím v kem a p ípadným postižením.   

 

Otázka . 13 

Domníváte se, že jste dostate  proškolen/a v oblasti komunikace se seniory? 

  

Tabulka . 12 Proškolenost personálu v oblasti komunikace 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Ano 32 91 % 

Ne 3 9 % 

Celkem 35 100 % 
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Z grafu . 12 vyplývá, že zájem o možné proškolení v oblasti komunikace je 91 % 

pro takové školení a 9 % si ho nep eje. Ani um ní dobré komunikace zejména 

v podobných za ízeních, jaké jsem si zvolila, není pro mou práci náhodné. Je d ležité 

t,  jak  s  klienty  správn  komunikovat,  a  to  tak  aby  jim  komunikace  neubližovala   

a ba naopak zanechávala v nich jen pozitiva.  

 

Otázka . 14 

Pokud by Vám byla nabídnuta možnost zú astnit se vzd lávacího kurzu v oblasti 

komunikace m l/a byste o takovou nabídku zájem? 

 

Tabulka . 13 Zájem o proškolení v oblasti komunikace 

Zdroj: [vlastní] 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Ano 33 94 % 

Ne 2 6 % 

Celkem 35 100 % 
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Zam stnanci zvoleného za ízení mají možnost ve svém um ní komunikace 

získat další zkušenosti, a to prost ednictvím školení. Jejich zájem o toto školení mapuje 

tabulka . 13.  

 

Otázka . 15 

Pohlaví respondent ? 

 

Tabulka .14 Pohlaví respondent  

Zdroj: [vlastní] 

 

Z tabulky je patrné, že všechny dotazované jsou ženy.  

 

Otázka . 16 

k respondent ? 

 

Tabulka . 15 Jaký je v k respondent ?  

Zdroj: [vlastní] 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Muž 0 0 % 

Žena 35 100 % 

Celkem 35 100 % 

Odpov di Absolutní etnost Relativní etnost 

Do 30 ti let    3 9 % 

31 -45 let 16 46 % 

46 – 55 let 12 34 % 

56 a více let 4 11 % 

Celkem 35 100 % 
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Zdroj: [vlastní] 

 

Tato otázka byla zam ena na zjišt ní v ku respondent , kte í se starají  

o klienty v za ízení. Jak je patrné z výše uvedeného grafu . 14 nejv tší v kové 

zastoupení  46 % bylo u žen mezi  31 – 45 rokem. Dále 34 % ženy 46 – 55 let,  v ková 

hranice 56 let a více byla zastoupena 11 % a nejmenší zastoupení bylo u žen do 30 let  

9 %. 
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Diskuse 
 

Z výsledk  výzkumného šet ení, jehož hlavním cílem bylo zjistit stav 

komunikace pracovník  v sociálních službách zvoleného domova senior  s jeho klienty. 

Dále do jaké míry jsou rozvinuty jednotlivé formy komunikace ze strany pomáhajícího 

personálu. 

Oslovenými respondentkami byly ženy, p emž 46% ve v ku mezi 31 – 45 lety, 

34 % mezi 46 – 55 lety, 11 % bylo starších 56 let a naopak 9 % mladších 30 let. K otázce 

žné  každodenní  komunikace  ji  43  %  ozna ilo  za  bezproblémovou  a  57  %  v  ní  vidí  

ob asné problémy. D vody  t chto problém  mohou být r zné faktory nap . 

problematika vnit ních a vn jších komunika ních bariér. Ukázalo se, že více jak 

polovina respondentek považuje roli barier za velmi d ležitou, domnívají se tedy, že 

tyto bariéry ovliv ují komunikaci s klientem.  

kte í klienti domova, trpí n kterým druhem zdravotního postižení. S tímto 

tématem souvisí další výsledek šet ení, a to, jak probíhá komunikace s klienty  

nedoslýchavými a nevidomými. Z praktického i lidského pohledu je zapot ebí 

nabídnout t mto lidem komunikaci, odpovídající jejich postižení. Integrace t chto lidí 

do spole nosti probíhá poté mnohem lépe. Z výsledk  šet ení je patrné, že 

zam stnanci využívají takových komunika ních prost edk , které jsou pro tyto klienty 

vhodné. U klienta trpícího nedoslýchavostí - psaní, zvýšení hlasu, z etelná výslovnost, 

správná artikulace, odezírání, pom cky. U klienta, který je nevidomý se jedná o 

zvukový projev, dotyk, doprovod, slovní popis, vedení za ruku, zp tná vazba zda klient 

rozum l, p ed ítání).  

Dalším d ležitým bodem, nepostradatelným p i komunikaci je spokojenost klienta 

s komunikací. Na základ  výsledk  šet ení bylo zjišt no, že více jak polovina 

dotazovaných se domnívá, že jsou klienti s jejich druhy a formami komunikace 

spokojeni. S touto spokojeností souvisí i zp sob, jakým je komunikace provád na. Na 

základ  výsledk  šet ení jde v p evážné v tšin  o komunikaci ohleduplnou, p átelskou 

a soucitnou s nezbytnou dávkou profesionality, nehled  na komplikace, které mohou 

i komunikaci nastat.  
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Ve  výsledcích  šet ení  byly  uvád ny  nap íklad  tyto  faktory  –  nedostatek  asu  na  

vysv tlení, neochota komunikace ze strany klienty, rezignace klienta na život, bohužel 

nemalou míru nese i rodina.  

V mém šet ení m  také zajímalo, jaká je proškolenost zam stnanc  

v problematice komunikace, zda práv  neznalost není p inou n kterých problém  p i 

komunikaci. Z  šet ení vyplynulo, že personál je dostate  proškolen, ale na druhou 

stranu by neodmítl další možnosti školení. Doba neustále postupuje a je nutné 

reagovat flexibiln  a ve své práci se neustále zdokonalovat. 

Záv rem lze tedy íci, že komunikace pomáhajícího personálu s klienty 

zvoleného domova senior  probíhá na dobré úrovni. Ke každému klientovi je 

istupováno individuáln , což vyžaduje zna né množství asu. P i komunikaci jsou 

využívány všechny dostupné prost edky, které lze v praxi uplatnit (o ní kontakt, 

alternativní zp soby, neverbální komunikace), a to vše s ohledem na postižení a stav 

klient  
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Záv r 
 

lov k jako biosociální bytost pot ebuje druhé lidi, pot ebuje s nimi být, 

realizovat s nimi sociální komunikaci. Nesta í mu libovolná komunikace, ale vyhledává 

takovou, která uspokojuje nejen jeho pot eby vzájemného porozum ní a pomoci, ale 

i uznání a respektování druhými. Bohužel ne každá komunikace je vedena na úrovni, 

která by klient  p inesla jen pozitivní v ci. Tento typ komunikace bezesporu nepat í do 

mnou zmín ného za ízení.  

Cíle, které jsem si stanovila byly napln ny. Svým výzkumem jsem zjistila, že  

komunikace pomáhajícího personálu s klientem ve vybraném za ízení je úsp šná. Jsou 

využívány r zné zp soby komunikace, a to tak, aby byla napln na o ekávání všech 

klient . P ístup k nim je založen na individuálním p ístupu. Snahu zam stnanc  vést 

úsp šnou komunikaci považuji za velmi d ležitou, a to nejen ve vztahu ke klient m, ale 

i k rodinným p íslušník m a v neposlední ad  i mezi zam stnanci samotnými. Znalosti 

pomáhajícího personálu o vedení komunikace s klientem jsou na dobré úrovni, 

každopádn  další školení nebude na škodu. Vše se posunuje dál, takže inovace 

poznatk  v oblasti komunikace je d ležitá. Vždy  spokojenost z dob e odvedené práce 

má vliv na naši psychickou stránku a je motivací pro další práci.  

Absolventská práce m že být inspira ním zdrojem jak pro pracovníky 

nezávislého sektoru poskytovatel  služeb, tak i pro pracovníky ve ejných 

zdravotnických a sociálních institucí, jež usilují o zlepšení kvality jimi poskytované pé e. 

ínosem m že být i pro rodinné p íslušníky a další, kte í o seniory pe ují. 

Všechny použité odborné publikace uvádím v seznamu zdroj  v záv ru práce. 
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Zusammenfasung           
 

Für meine Abschlussarbeit habe ich das Thema: ,,Kommunikation zwischen 

Mitarbeiter und Bewohner im Pflegeheim´´ gewählt. 

           

 Wir leben in einer Welt, in der die Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil 

des täglichen Lebens ist. Jede zwischenmenschliche Handlung (oder Verhalten) ist 

Kommunikation. Wir treten in eine sogenannte Partnerschaft ein, die kurz oder 

langfristig sein kann. Die Art und Weise  der Kommunikation ist maßgeblich für 

(bedingt) die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen mitverantwortlich. Eine 

negative Übertragung von Informationen zwischen den Einzelwesen beeinflusst nicht 

nur die Beziehungen, sondern auch, aus der Perspektive der Organisation gesehen, in 

meinem Fall in einem Pflegeheim, den Erfolg der ganzen Organisation.  

 

In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit der Frage der Kommunikation 

zwischen Mitarbeitern des ausgewählten Pflegeheimes  und dessen Klienten. Es 

handelt sich um ein sehr aktuelles Thema, das jeden von uns anspricht. Mit dem sich 

ändernden Muster des demographischen Verhaltens der tschechischen Gesellschaft 

wächst die Seniorenbevölkerung, womit auch der Anstieg der Nachfrage nach 

Wohndienstleistungen in diesen Arten von Wohneinrichtungen, verbunden ist. Zu der 

Wahl des Themas führte mich auch meine langjährige Arbeitserfahrung mit Senioren 

aus der Position der Krankenschwester und das Gefühl, dass es Reserven in der 

Kommunikation von Seite der Mitarbeiter gibt, vor allem bei der sozialen Interaktion in 

einer Wohnanlage.  

 

Ich glaube, dass es notwendig ist, dass die Mitarbeiter des Pflegeheimes  

qualitative Kommunikationsfertigkeiten und -fähigkeiten haben, und dies auf die Praxis 

übertragen sollten. Es sollte uns auch bewusst sein, dass die Kommunikation nicht nur 

ein verbaler Austausch von Worten ist, wie wir oft vermuten. Eine wichtige Rolle spielt 

auch das aktive Zuhören, Feedback und zuletzt eine nonverbale Kommunikation, die 

uns viel über den Kommunikationspartner sagen kann. Wenn ein Arzt oder eine 
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Krankenschwester mit den Klienten Geduld hat, ohne Eile kommuniziert und ihre 

verbale und nonverbale Kommunikation eine Einheit bilden, haben sie die Möglichkeit, 

so den Stress, der bei einer (Zulassung) Aufnahme  in eine medizinische Einrichtung 

oder Wohneinrichtung bei den Einzelnen unverweigerlich ausgerufen wird, zu 

reduzieren.  

 

Ziel meiner Arbeit war, zu bestimmen, wie der Status der Kommunikation von 

Sozialarbeitern in Sozialdienstleistungen des ausgewählten Seniorenheimes mit seinen 

Kunden ist. Weiters interessierte ich mich dafür, inwieweit die verschiedenen Formen 

der Kommunikation entwickelt sind und welche die schwachen Seiten und Barrieren in 

der Kommunikation von der Seite der Mitarbeiter bilden.  

 

Die Arbeit ist in zwei Teile aufgeteilt, in Theorie und Praxis. Der  theoretische 

Teil enthält  meine Literaturforschungen aus verfügbaren Quellen. Ich begrenze hier 

grundlegende Konzepte, mit denen ich bei meinem Studium arbeite, zum Beispiel die  

Themen:  Alter, Alterung und Senioren, weiters auch das Konzept Kommunikation und  

ihre Formen. Ich  beschäftige mich mit dem alleinigen Kommunikationsprozess und 

zuletzt mit Störungen des Mitteilungs- und Kommunikationsprozesses. In diesem Teil, 

den ich für den Kern des theoretischen Teiles halte, befasse ich mich mit den 

Kommunikationsbarrieren, die durch die Kommunikationsspezifität bei Senioren mit 

Sehbeeinträchtigungen, Hörstörungen, körperlichen Behinderungen  und bei 

Menschen mit Demenz auftreten.  

 

Im praktischen Teil, der sich dem theoretischen Teil anschließt, wurde eine 

quantitative Forschung mit Hilfe eines Fragebogens, durchgeführt. In der Analyse, 

konzentriere ich mich nicht nur auf die Kommunikation im Verhältnis Senior und 

Mitarbeiter, sondern auch an die Spezifizierung dieser Kommunikation, die aus 

schwierigen Lebenssituationen hervorgeht. Ich werde nicht nur die Kommunikation im 

Allgemeinen zwischen dem Senior und dem Mitarbeiter des ausgewählten Pflegeheim 

erforschen, sondern mich auch auf die Kommunikationsspezifitäten zwischen 

Mitarbeitern und Klienten, die an verschiedenen Krankheiten leiden, konzentrieren. 
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Schlüsselwörter 

 

Die Komunnikationsspezifität 

Der Bewohner 

Das Pflegeheim 

Die Wohneinrichtung 

Die Behinderung 

Der Kommunikationsprozess 

Die Gesellschaft 

Die Krankheiten 
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íloha 3 P iny demence 

 

iny demence  

Onemocn ní mozku Alzheimerova choroba, Pickova choroba, 

Huntingtonova choroba, Parkinsonova 

choroba, roztroušená skleróza, mozkové 

nádory  a  traumata,  mozkové  infekce  (M.  

Jacob-Creutzfeldt, kryptokoková 

meningitida, lues, tuberkulóza, 

meningitidy r zného p vodu, virová 

encefalitida, HIV), hydrocefalus 

Kardiovaskulární onemocn ní Vaskulární demence, srde ní arytmie, 

cévní zán ty, mozková hypoxie 

Jaterní poruchy Hepatální encefalopatie 

Renální poruchy Uremická encefalopatie, demence p i 

dialýze 

Plicní onemocn ní Respira ní encefalopatie, sarkoidóza 

Endokrinní a metabolické poruchy Poruchy štítné žlázy, poruchy funkce 

íštítných t lísek, hypofyzární poruchy, 

posthypoglykemické stavy 

Nedostatek vitamin  B12, kyselina listová, niacin 

Intoxikace Alkohol, tuková rozpoušt dla, t žké kovy, 

drogy 

Zdroj:  Vlastní  zpracování  autorky  práce  dle  ZÁBOJ,  Z.,  VODI KA,  R.  Novinky v diagnostice a lé  

Alzheimerovy nemoci. Gerontologické aktuality. asopis eské alzheimerovské spole nosti. Ro . 2004; . 

1. s. 38. ISSN 1213-4074. 



 

 

 

íloha 4 Schéma chápání i p i motorické afázii 

 

Schéma I. 

 
Zdroj: ROZSYPALOVÁ, M. a kol. Ošet ovatelství cvi ení. U ebnice pro zdravotnické školy. Praha: 

Avicenum, 1987, s. 360. 

 

Schéma II. 

 
Zdroj: ROZSYPALOVÁ, M. a kol. Ošet ovatelství cvi ení. U ebnice pro zdravotnické školy. Praha: 

Avicenum, 1987, s. 360. 



 

 

 

íloha 5 

 
DOTAZNÍK 

 

Vážení respondenti,  

 

jmenuji  se  Sylva  Popovi ová  a  jsem  studentkou  3.  ro níku  VOŠ  MILLS,  oboru  

Sociální práce. Ráda bych Vás požádala o vypln ní níže uvedeného dotazníku, který je 

sou ástí  mé  absolventské  práce  –  Komunikace  zam stnanc  se  seniory  v  Domov  

V Zahradách – Zdice. 

Tento dotazník je anonymní, získaná data budou použita pouze pro moji 

absolventskou práci a studijní ú ely. Pokud není ozna eno jinak, zaškrtn te, prosím, 

vždy jen jednu odpov . 

 

Velice Vám d kuji za vypln ní a spolupráci. 

 

 

1. Jak byste ozna il/a Vaši b žnou komunikaci s klienty seniory: 

a) Bezproblémovou 

b) Ob as se vyskytují problémy 

c) Vyskytují se závažné problémy 

d) Komunikace není možná 

 

2. Domníváte se, že styl Vaší komunikace m že ovlivnit spokojenost klienta 

seniora v pobytovém za ízení? 

a) Ur it  ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ur it  ne 

e) Nevím/nedokážu posoudit 

 



 

 

 

3. Jak byste ozna il/a Vaši b žnou komunikaci s klienty seniory. Vaše komunikace 

s nimi je v tšinou (lze uvést více možností): 

a) Ohleduplná 

b) Profesionální 

c) átelská 

d) Lhostejná 

e) Soucitná 

f) Autoritativní (na izující) 

 

4. Domníváte se, že klienti senio i jsou se zp sobem vaší komunikace: 

a) Rozhodn  spokojeni 

b) Spíše spokojeni 

c) Spíše nespokojeni 

d) Rozhodn  nespokojeni 

e) Nevím/nedokážu posoudit 

 

5. Jak asto berete p i komunikaci s klientem seniorem v potaz jeho p ipomínky a 

názory? 

a) Vždy 

b) Velmi asto 

c) Ob as 

d) ídkakdy 

e) Nikdy 

 

6. Využíváte p i komunikaci s klienty seniory o ního kontaktu? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

 



 

 

 

7. Do jaké míry hrají roli v komunikaci s klientem seniorem vn jší komunika ní 

bariéry (hluk, vizuální rozptylování a další)? 

a) Velmi d ležitou 

b) Spíše d ležitou 

c) Spíše ned ležitou 

d) Zcela ned ležitou 

e)  Nevím 

 

8. Domníváte se, že vnit ní bariéry (hodnoty, zájmy, úzkost, city a další) hrají 

v komunikaci s klientem seniorem d ležitou roli? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

 

9. Do jaké míry využíváte v p ístupu ke klientovi seniorovi poznatky o neverbální 

(mimoslovní – nap íklad postoj t la, mimika, gesta) komunikaci? 

a) Vždy 

b) Velmi asto 

c) Ob as 

d) ídkakdy 

e) Nikdy 

 

10. Používáte pro komunikaci s klientem seniorem s postižením aktivní i 

alternativní komunika ní prost edky? V p ípad  odpov di a) b) c) d) uve te jaké 

prost edky. 

a) Vždy…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Velmi asto……………………………………………………………………………………………………….. 

c) Ob as………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ídkakdy…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

e) Nikdy…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Jakým zp sobem probíhá komunikace s klienty seniory mající následující druh 

postižení? 

a) Nedoslýchavost 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Nevidomost 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Co Vám osobn  nejvíce komplikuje b žnou komunikaci s klientem seniorem. Co 

považujete Vy osobn  za problém? (m žete uvést více možností) 

a) Nedostatek asu na vysv tlování 

b) Neochota, nezájem ze strany klient  

c) Nedostatek soukromí 

d) Zdravotní problémy klienta 

e) Rezignace klienta na život 

f) Konflikt v rodin  

g) Jiné 

h) Nevím/nedokážu posoudit 

 

13. Domníváte se, že jste dostate  proškolen/a v oblasti komunikace se seniory? 

a) Ano 

b) Ne 

 



 

 

 

14. Pokud by Vám byla nabídnuta možnost zú astnit se vzd lávacího kurzu v oblasti 

komunikace m l/a byste o takovou nabídku zájem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

15. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

 

16. V k 

a) Do 30 ti let 

b) 31 -45 let 

c) 46 – 55 let 

d) 56 a více let 



 

 

 

íloha 6 Souhlas organizace 
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