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1. Úvod 

 

Komunikace je stále aktuálním tématem a zabývá se jí lidstvo od nepaměti. 

Ačkoliv si myslíme, ţe uţ o ní bylo řečeno vše, je stále aktivní a vyvíjí se 

společně s námi. Uţ od narození máme potřebu komunikovat se svým okolím a 

ta se prohlubuje a zkvalitňuje po celý náš ţivot.  

Mohou však přijít situace, které nás dostanou do problému a my nejsme 

schopni komunikovat, nebo se setkáme s lidmi, kteří jsou hendikepováni a my 

s nimi neumíme navázat kontakt. Neumíme správně pomoci, stydíme se, 

nevíme jak se zachovat a tak raději přejdeme na druhou stranu chodníku, 

děláme, ţe to nevidíme nebo, ţe se nás to netýká. Nečinnost však není 

řešením problému, nýbrţ jen útěkem a schováváním se před ním. Naopak 

nevhodný přístup můţe spíše uškodit neţli pomoci.  

Daleko horší je pokud se mi sami dostaneme na druhý břeh a rázem jsme 

izolováni od ostatních. Tyto bariéry jsou obrovskou psychickou zátěţí pro 

kaţdého člověka, který je takto postiţen, nehledě na jeho další zdravotní 

problémy, které často provázejí kaţdého z nich. Neznamená to však, ţe 

bychom měli na tyto lidi pohlíţet jako na méně schopné, odlišné nebo s jinými 

potřebami neţli mají zdraví lidé. Pouze bychom je měli umět podpořit a chápat 

jejich speciální potřeby, aby mohli důstojně a dle své představy ţít svůj vlastní 

ţivot. 

Naše společnost by se měla chtít učit umět společně ţít a kvalitně komunikovat 

v těchto situacích.   

Ráda bych i já přispěla svou prací, abych pomohla těm, kteří si nevědí rady jak 

na to, ale hlavně těm, kteří s námi nemohou běţně komunikovat, jak by si přáli 

a jak by pro ně bylo důstojné. 

 

Jelikoţ se jiţ dlouhodobě při výkonu své práce setkávám se zdravotně 

postiţenými lidmi, hlavně se seniory, chtěla bych se věnovat základnímu 

problému, se kterým se setkávám kaţdý den a tím je komunikace.  
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Většina z pracovníků v pomáhajících profesích při práci se seniory si myslí, ţe 

umí dobře komunikovat. Bohuţel má domněnka je, ţe opravdu efektivně 

komunikovat například s lidmi trpícími demencí je veliké umění, kterému se 

člověk učí dlouhá léta.  

Nejde pouze o předávání informací mezi personálem a klientem, ale snahu o 

porozumění, umění vcítit se do problému, který druzí mohou proţívat, dokázat 

odhadnout rizikové situace a především chtít naslouchat druhým lidem, získat si 

důvěru, vybudovat u klienta pocit, ţe o něho má ještě někdo zájem a ţe jeho 

slova jsou potřebná a vyslyšená. 

Ráda bych Vás ve své práci seznámila s novými metodami práce a moţnostmi 

komunikace, které lze vyuţít při individuálním plánování v Domovech pro 

seniory. Tato práce bude dále určena klíčovým pracovníkům, jako pomůcka při 

vytváření plánu sluţby se seniory. 

 

Bohatým zdrojem informací pro zpracování tohoto tématu pro mě byla vlastí 

práce se zdravotně postiţenými seniory, absolvování kursů pro zdravotní a 

sociální pracovníky a také studium na Vyšší odborné škole MIILS. 

 

,,Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit 

navzájem svou identitu.“     

                                                                                                         Václav Havel                 
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1.1 Hlavní cíl:  

Přiblíţit problémy komunikace se seniory. 

 Zmapovat moţnosti alternativní komunikace s klienty, kteří mají poruchu 

dorozumívání se. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Zjistit co je úskalím v procesu vytváření individuálních plánů. 

Prověřit znalosti alternativní komunikace pracovníků v sociálních sluţbách 

  

2 Teoretická část 

 

2.1 Standardy kvality v sociálních službách 

V naší republice je typický dlouhodobý proces stárnutí populace, jehoţ příčinou 

je pokles porodnosti i úmrtnosti. Senioři se doţívají vysokého věku a dlouhého 

ţivota ve stáří. Naše populace stárne. 

 

Lidé ve věku nad 90let na území dnešní ČR 

POHLAVÍ - 

rok 

1869 1930 1997 2050 

Ţeny 988 2400 20794 154031 

Muţi 844 1222 6214 75102 

Celkem 1832 3622 27008 229133 

[JIRÁK, 2009, s.151] 

 

Prodluţování věku jedinců je přisuzováno lepší zdravotní péči, hlavně v oblasti 

prevence a snaha o zlepšení funkčního zdraví v pokročilém stáří. Dalším 

důleţitým přínosem pro seniory je zlepšení sociálních podmínek, sluţeb a 

financování, součastně s velkým zájmem státu o zkvalitnění ţivota seniorské 

populace. 
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2.1.1 Historické a současné pojetí sociálních služeb a jejich 

vývoj 

 

Sociální sluţby byly dlouhá léta opomíjeny a zanedbávány. Často se 

povaţovaly za náhradu zdravotnických zařízení a také jejich reţim a 

poskytované sluţby měli podobný direktivní ráz.  

Senioři, ale i ostatní zdravotně znevýhodnění občané vlastně neměli na výběr. 

Pokud se o ně nedokázala nebo nemohla postarat rodina, byli automaticky 

umísťováni do Domova důchodců nebo jiných ústavů, mnohdy i proti jejich vůli 

nebo z důvodů bytových či jiných. Neměli šanci na výběr zařízení a mnohdy ţili 

ve velmi stísněných podmínkách ve vícelůţkových pokojích, kde zcela ztráceli 

pocit soukromí a zaţívali chvíle poníţení, nejistoty a strachu z budoucnosti. 

Nikdo se blíţe nezajímal o jejich pocity, přání a potřeby. Byli izolováni od svých 

nejbliţších, od přátel od celé společnosti. Lidé se museli přizpůsobit ústavními 

reţimu a nikoliv sluţby jejich potřebám.  

 

 Po roce 1989 však došlo ke spoustě změn k lepšímu.  Po uvedení v platnost 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách nastal ohromný rozvoj sociálních 

sluţeb. Starostlivost o seniory uţ nezajišťuje pouze stát, ale začínají se podílet i 

obce, kraje, občanská sdruţení, církve, komunity apod. 

Klient uţ není pouze pasivním příjemcem sluţby, ale rovnocenným parterem, 

který si dobrovolně zvolí, jakou sluţbu chce přijímat a za jakých podmínek. Uţ 

se nemusí cítit utiskován a vězněn v pocitech bezpráví a bez nároku na svá 

lidská práva. Roste jeho nezávislost, autonomie, respekt a v neposlední řadě se 

můţe znovu začlenit zpět do společnosti jako rovnocenný člověk. 
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2.1.2 Značka kvality 

 

Standardy kvality, které jsou součástí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách a Vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních sluţbách mají za úkol, zajistit kvalitu 

poskytované sluţby klientům. Chránit jejich práva, respektovat individualitu a 

přání klientů, kteří vyuţívají sociální sluţbu. Vycházejí z právních norem pro 

ochranu lidských práv. 

Rozdělují se do tří základních kategorií. Procedurální, personální a provozní, 

celkem tedy 15 standardů kvality. Tyto standardy a jejich vypracování a 

dodrţování jsou povinností všech sociálních sluţeb. Jejich dodrţování a 

hodnocení kvality se zabývají inspekce kvality sociálních sluţeb. Měřítka pro 

hodnocení kvality nejsou striktně daná. Inspektoři postupují podle právních 

předpisů a metodiky.  

Důleţitý je rozhovor s klientem, jeho spokojenost v oblasti péče, ubytování, 

stravy, cenové dostupnosti sluţby, příleţitosti pro provozování svých zájmů a 

také moţnosti vyslovení svých problémů, obav, nespokojenosti či stíţnosti na 

sjednanou sluţbu.  

Dalšími nástroji pro měření kvality sluţeb je supervize, audity, dotazníky, 

systémy kvality ( E-Qalin, EFQM, TQM…) 

2.1.3 Systém péče 

V minulosti se systém péče označoval jako skupinový a také byl tímto 

způsobem realizován. Pacienti, staříci, chovanci a podobně ne příliš důstojně 

nazývaní obyvatelé ústavní péče byli nuceni se přizpůsobovat jiţ zaběhlému 

reţimu zařízení, který preferoval především jednoduchost, nenáročnost práce 

s danou skupinou, před jiţ zaběhlými návyky jednotlivých lidí, které 

představovali časovou i personální náročnost. Byly uspokojovány převáţně 

základní potřeby člověka, kterými byly strava, ubytování, ošetřovatelská péče 

při dodrţování osobní hygieny, praní prádla a úklid.                                                                                                  

[KOLEKTIV AUTORŮ,  2008] 
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2.2 Individuální plánování 

,,Individuální plánování je proces, při němž se stanovují kroky ( prostředky), 

jimiž je třeba dosáhnout požadované změny nepříznivé sociální situace klienta.“ 

[KOLEKTIV AUTORŮ,2011,s.220] 

 

Tento proces, dříve nazývaný plánování sluţby se v sociálních sluţbách zavedl 

společně s česko-britským projektem Národních standardů kvality sociálních 

sluţeb v roce 2002 a byl  přijat se zákonem o sociálních sluţbách v roce 2006. 

Hlavním cílem individuálního plánování je umoţnit člověku ţít svým běţným 

ţivotem, který za nejniţší moţné podpory pracovníků poskytované sluţby je 

srovnatelný se ţivotem jeho vrstevníků v domácím prostředí. Jedná se o 

plánování zaměřené na člověka, kdy pohlíţíme na klienta především jako na 

občana, který by si měl co nejdéle zachovat své společenské role a zůstat 

začleněn ve své komunitě, kde můţe dále rozvíjet své schopnosti, vztahy a sám 

si rozhodovat jakou míru podpory chce vyuţívat a mít moţnost hodnotit, zda mu 

poskytovaná sluţba vyhovuje. Tento přístup vznikl v USA a Kanadě v letech 

1972 – 1992. 

,,Plánování zaměřené na člověka je cestou, při níž se ptáme, jak se tento 

člověk může v běžném životě projevovat jako dobrý přítel a přínosný 

člověk“  

                                                                                                        John O' Brien 

Při plánování je potřeba dodrţovat několik důleţitých zásad. Nejdůleţitější je 

respektovat klienta, jeho názory, práva, moţnosti volby. Klient by si měl sám 

zvolit, koho zapojí do svého plánování. Ideální je plánovat s rodinou, přáteli v 

týmu pracovníků, kteří mu poskytují podporu. Cílem individuálního plánu je 

dobře poznat klienta, jeho potřeby, přání, cíle. Umět mu nabídnout sluţbu a 

míru podpory, kterou potřebuje. Navázat s ním dobrou spolupráci a získat si 

jeho důvěru. Motivovat ho a pokusit se zmírnit jeho obavy z budoucnosti. 

[ KRUTILOVÁ, 2008] 
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2.2.1 Lidské potřeby 

Při mapování lidských potřeb se nejčastěji pouţívá Maslowova teorie 

hierarchie potřeb, jejím autorem byl americký psycholog Abraham Harold 

Maslow (1908-1970) první president Společnosti pro humanistickou psychologii. 

Vytvořil teorii motivace, ze které vychází jeho hierarchická teorie potřeb. Ta se 

rozděluje do 5 úrovní ve tvaru pyramidy, kdy na spodní a nejširší úrovni jsou 

základní biologické a fyziologické potřeby, které jsou pro člověka ţivotně 

důleţité a bez naplnění těchto potřeb, jakými jsou například spánek, výţiva, 

hygiena, zdraví, pohyb, smích, pláč, fyzický kontakt a další, nemůţeme 

provádět snahu o naplňování potřeb, které jsou na vyšší úrovni.  

Dalšími důleţitými potřebami člověka je pocit ekonomického, fyzického a 

psychického bezpečí, pocit jistoty.  

Sociální potřeby, mít dostatek informací o dění kolem sebe, mýt své přátele, 

rodinu, někam patřit, být milováni a také moci komunikovat s ostatními. 

Potřebu uznání, svobody, pocitu uţitečnosti a autonomie, kdy člověk můţe 

rozhodovat o svém ţivotě a nemuset být závislí. 

Potřeba seberealizace a nalezení smyslu ţivota. Naplnění svých ţivotních 

představ a cílů. Pokud nedochází k uspokojování některých potřeb, je narušena 

harmonie duše i těla a můţe tak dojít k porušení osobnosti člověka, které bývá 

někdy nevratné. [KOLEKTIV AUTORŮ, 2011] 

2.2.2 Osobní cíl klienta 

Osobní cíl vyjadřuje individuální a konkrétní přání klienta, které je důleţité znát 

jiţ před nástupem klienta do zařízení, abychom mohli zhodnotit, zda námi 

poskytovaná sluţba je vhodná pro toho daného klienta a zda jsme schopni mu 

poskytnout podporu, kterou si zvolil a potřebuje. 

Při stanovení osobního cíle klienta musíme uvést, čeho chceme dosáhnout, 

jaké zdroje při tom vyuţijeme, jakou míru naší podpory bude klient potřebovat, 

rizikové faktory, v jakém časovém úseku realizace proběhne a jakým způsobem 

poté zhodnocení zda se podařilo naplánovaného cíle nebo přání klienta 
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dosáhnout. Osobní cíle by měli být konkrétní, měřitelné, reálné, společností 

akceptovatelné a termínované. 

 

2.2.3 Klíčový pracovník 

,,Klíčový pracovník je pracovník, který je zodpovědný za plánování a průběh 

služby konkrétních klientů a za hodnocení naplňování jejich osobních cílů.“  

[KOLEKTIV AUTORŮ,2011 s.220]                                                 

Klíčovým pracovníkem je pracovník v sociálních sluţbách, sociální pracovník, 

aktivizační pracovník nebo zdravotní sestra, kteří jsou klientovi přiděleny 

koordinátorem plánování s ohledem na potřeby a poţadavky klienta. Tito 

pracovníci musí mít znalosti v oblasti standardů kvality, individuálního 

plánování, práv klienta, technik určování potřeb klienta, alternativních způsobů 

komunikace u nekomunikujících klientů a další.  

 

2.2.4 Plán péče 

Součástí individuálního plánu u klientů se sníţenou soběstačností je plán péče, 

ve kterém se podrobně zaznamenávají oblasti, ve kterých je potřeba podpora 

klienta a v jaké míře. Jedná se o situace při vykonávání osobní hygieny, 

domácích činností, moţností pohybu mimo domov, hospodaření s penězi, 

komunikaci s okolím, zdraví a bezpečnosti a dalších sociálních aktivit. Je zde 

uvedena frekvence, rozsah a forma sjednané podpory s klientem. Velice často 

se pouţívá IADL – test instrumentálních denních činností nebo ADL- 

Barthelové test všedních denních činností klienta, MMSE – test kognitivních 

funkcí které jsou však pouze základními zdroji informací o stavu klienta, kdy 

pomocí bodového hodnocení kaţdé kategorie soběstačnosti jsme schopni určit 

závislost klienta na péči druhé osoby. Důleţitá je ovšem samotná práce 

s klientem, kdy pomocí naší podpory a dobře poskytované péče se můţe míra 

soběstačnosti zvýšit nebo vlivem zhoršení zdravotního stavu naopak sníţit.  

Proto je tento proces zcela individuální a měnící se. 



 

14 

Dobře sestavený plán péče zabrání tzv. přepečovávání klientů a umoţní 

pozitivní rozvoj schopností a samostatnosti klientů s podporou, kterou potřebují.  

[MALÍKOVÁ, 2011] 

2.3 Komunikace se seniory 

Komunikaci zjednodušeně chápeme jako přenos informací mezi dvěma a více 

lidmi, kdy základními články komunikace jsou komunikátor, který vysílá své 

myšlenky, informace, kódování myšlenek v zprávu, nositel zprávy, dekódující 

příjemce, zpětná vazba jako reakce na sdělenou zprávu a šum, jako rizikový 

faktor při přenosu zprávy ve správném pojetí. 

Lidskou komunikaci tak můţeme dělit na tři části: syntax- nauka o mluvnické 

stavbě vět, sématika – teorie, která zkoumá význam slov a pragmatika, proces 

který je ovlivněn chováním jedinců v komunikačním procesu. Zejména při 

komunikaci se seniory musíme brát ohledy na jejich aktuální stav kognitivních a 

emocionálních procesů, kdy generační rozdíly mohou zapříčinit, ţe senior 

nerozumí některým slovním symbolům mladší generace. [POKORNÁ,2010] 

 

Při komunikaci se seniory musíme přizpůsobit techniky individuálním potřebám 

a schopnostem klienta vzhledem k jeho věku. Neznamená to však, ţe senioři 

mají niţší inteligenci neţ ostatní. Podle závaţnosti změn v oblasti kognitivních 

funkcí můţeme dělit stárnutí na úspěšné, normální a patologické. Dle četnosti 

výskytu poruch paměti, chování či motoriky. Obvykle se vyskytují zejména 

potíţe se sluchem, kdy se sniţuje citlivost na vyšší tóny, zejména při zvýšeném 

hluku. Sniţuje se schopnost porozumět rychlému tempu řeči a chápání 

významu slov u dlouhých sdělení. Zhoršuje se rychlost, artikulace a kvalita 

slovního projevu. Soustředěnost klesá a rychleji přichází únava při rozhovorech. 

 

Hlavními potřebami seniorů při komunikaci jsou potřeba sociálního kontaktu, 

interakce, vysvětlení- ujištění, potřeba rady, podpory, útěchy a uklidnění.  
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2.3.1  Verbální komunikace 

Při verbální komunikaci pouţíváme slova nebo znaky pro předávání informací. 

Na základě svých zkušeností a současné situaci pouţíváme metakomunikaci, 

při které dochází k paralingvistickým projevům jakými jsou například zabarvení 

hlasu, tempo řeči a pouţití neverbálních projevů mimiky nebo gestiky. Mezi 

základní principy patří denotace a konotace. Denotace je vztah mezi slovem a 

tím, co označuje. Tento vztah a význam slova se však můţe během určité doby 

změnit nebo má více výrazů pro totéţ slovo. To můţe naší komunikaci se 

seniorem narušit a zapříčinit tak ztrátu sociokulturní identity klienta. Špatnému 

porozumění významu slov také přispívá profesionální ţargon, který pouţívají 

pečující při komunikaci s klienty. Pomocí konotace můţeme vyjádřit náš 

pozitivní nebo negativní vztah k určitému slovu, který je pro kaţdého jedince 

zcela individuální. 

Podle De Vita rozlišujeme čtyři hlediska kontextu komunikace. Fyzický, kulturní, 

sociálně psychologický, a časový kontext, které nám přibliţují vztahy a prostředí 

ze kterých komunikující pocházejí. Podob a dělení forem komunikace je mnoho. 

Nejznámější je dle autora Mikuláštíka na záměrnou, nezáměrnou vědomou a 

nevědomou, kognitivní a afektivní, shodnou a neshodnou.[POKORNÁ, 2010] 

2.3.2 Bariery v komunikaci se seniory 

,,Je ironií, že ve vyšším věku, kdy mají lidé dostatek času na komunikaci 

pro potěšení, rozvíjí se mnoho potíží, které ztěžují schopnosti komunikace 

a dorozumění. ‘‘           

                                                                                                 Jill Macleod Clark 

Základní překáţkou v komunikaci jsou pro seniory změny fyzické např. ztráta 

sluchu, zraku, psychické (deprivace, zmatenost) nebo kognitivní (poruchy 

paměti, poznávacích schopností). Klienti jsou často nuceni vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu opustit své domovy, rodinu, přátelé a nejsou schopni znovu 

budovat nové vztahy. Doprovází je strach, nejistota, nemoc a nepohodlí 

v novém, cizím prostředí vedle neznámých lidí. 
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Některé negativní styly komunikace můţou zapříčinit závaţné poškození vztahu 

a důvěry klienta, poníţení i poškození kvality práce v zařízení a porušení práv 

klienta. Nemotivuje klienta k soběstačnosti a získání sebedůvěry a sebeúcty.  

Elderspeak (baby talk, directive speech, nursing speak) je komunikace 

direktivního rázu směrem ke klientovi, kdy ošetřující personál povaţuje klienty 

za méně způsobilé a neschopné vlastního rozhodnutí. Tento jednoduchý 

komunikační styl pouţívají pracovníci převáţně u klientů s psychickou nebo 

s mentální poruchou. O klientovi hovoří jako o dementovi, leţákovi, mentálovi, 

babce nebo dědkovi. Objevují se zde známky diskriminace, segregace a 

infantilizace převáţně u starých lidí.  

Hlavními znaky elderspeaku jsou nadměrná mimika, chybí oční kontakt, 

zvýšený tón hlasu, zpomalené řečové tempo, pouţívání zdrobnělin, oslovování 

křestním jménem nebo přezdívkou, pouţívání mnoţného čísla při komunikaci 

s jednotlivcem, dětské výrazy. 

Manipulace v komunikaci s klientem můţe mít v poskytování péče pozitivní i 

negativní vliv. Pojmem manipulace rozumíme snahu o působení na myšlení 

druhých s cílem ovlivnit jejich rozhodnutí. Mezi negativní techniky patří 

zastrašování, lhaní, zamlčování, poţívání profesionálního ţargonu, verbální 

násilí, přesvědčování s úmyslem dosáhnout vlastního cíle. Pokud sestra nebo 

lékař jedná ve snaze pomoci klientovi k uzdravení či zlepšení zdravotního stavu 

nejedná se o negativní manipulaci. Vţdy však musí respektovat rozhodnutí a 

vůli klienta.[VENGLÁŘOVÁ, 2006] 

  

2.3.3 Neverbální komunikace 

Často pouţívaný termín komunikace beze slov, řeč těla má velice důleţitou 

úlohu při práci v pomáhajících profesích. Přibliţně 70% informací získáváme 

pomocí neverbální komunikace. Pouţívala se dávno před tím, neţ se vyvinula 

řeč. Je tak mezinárodním dorozumívacím prostředkem, který však můţe 

vzhledem k rozlišným tradicím a kulturám v jiných zemích mít rozlišný význam. 

Projevy neverbální komunikace nelze ovládat vůlí, pouze někdo můţe být 

schopen je korigovat pomocí vůle. Jejich projev však je nevěrohodný, protoţe 
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neobsahuje např. emoce, které vyvolávají neurovegetativní projevy. 

Nonverbální komunikace má několik sloţek, mezi které řadíme : viziku( oční 

kontakt), mimiku( obličejové pohyby), kinetiku( pohyby těla), gestiku ( pohyby 

končetin), haptiku ( doteky rukou), chronemiku ( vyuţití struktury času), 

proxemiku ( vzdálenost mezi komunikujícími), posturologii ( polohy těla, 

končetin), teritorialitu ( vytvoření osobního prostoru), paralingvistiku       

(rychlost, síla, zabarvení hlasu) a další např. vzhled, vůně. [POKORNÁ, 2010] 

 

Neverbální komunikace by měla vţdy být v souladu s verbálním projevem. 

2.3.4 Příčiny poruch komunikace 

U seniorů se nejčastěji setkáváme s demencí, která vlivem kognitivních poruch 

často způsobuje poruchu komunikace. Tyto změny jsou nevratné, nastupují 

pozvolna a zhoršují se. Dochází k poruchám krátkodobé paměti, klient není 

schopen získávat nové informace a proto je často desorientovaný místem i 

časem, nerozumí situaci, ve které se nachází. Můţe vést aţ k úplné ztrátě 

paměti tzv. amnézii. Ztrácí schopnost porozumět řeči a schopnost vyjádřit se 

řečí tzv. afázii. Hledá slova, dochází ke ztrátě vnitřní řeči a s tím i moţnost 

hodnocení své činnosti. Mohou se objevit i poruchy pozornosti, které zapříčiní 

stavy neklidu, zmatenosti a neschopnosti soustředit se. Proto by měla být 

aktivizace klientů s demencí přiměřená s aplikací vhodných podnětů. 

[VENGLÁŘOVÁ,2006] 

,,Celkový počet pacientů v naší republice trpících demencí se odhaduje na 

100 000 osob což je přibližně 1% občanů. S věkem se výskyt demencí zvyšuje. 

V populaci starší než 65 let je četnost výskytu asi 5%. Ve věkové kategorii nad 

85 let trpí demencí 30-50% jedinců. “            [JIRÁK, 2009, s.21] 

Déle porucha řeči u klientů po mozkové příhodě tzv. receptivní afázie můţe 

způsobit aţ úplnou ztrátu mluvené řeči. Také depresivní ladění klienta, úzkost 

nebo duševní porucha můţe vést k poruchám komunikace.                                               
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2.4. Způsoby komunikace s nekomunikujícími klienty 

Abychom zvládli komunikovat s nekomunikujícími klienty, musíme ovládat 

základní intuitivní techniky zjišťování jejich potřeb.                                                                     

Pozorování uţivatele v reálné situaci provádí pracovník přímo v pokoji u  

klienta, kdy je v klidu nejméně po dobu 15 minut. Nechá na sebe působit klienta 

i prostředí, ve kterém se nachází a vytváří hypotézy o klientových potřebách.                                                         

Empatická fantazie vyuţívá představivosti pracovníka, který se snaţí vţít do 

role klienta, jeho pocitů a uvědomit si jeho potřeby.                                                                                

V Imaginativním rozhovoru si pracovník představuje, ţe rozmlouvá 

s klientem, klade mu otázky a sám se snaţí na ně odpovědět z pozice klienta.                                                                  

Modelový rozhovor pracovník – pracovník empatik je proţitková technika, 

kdy dva pracovníci bez přítomnosti klienta sehrají scénku ve formě rozhovoru s 

otázkami, kdy jeden je v roli klienta a druhý v roli poskytovatele sluţby.                                                             

Analýza uspokojení potřeb vychází z logických úvah o potřebách klienta 

vzhledem k jeho stavu. [ MALÍKOVÁ, 2011] 

2.4.1 Preterapie 

                                                                                             

Preterapie se zrodila v roce 1966 v malé dílně pro klienty s mentálním 

poškozením a duševním onemocněním v USA v Kennedyho škole pro děti se 

zvláštními potřebami. Zakladatel preterapie Garry Prouty vychází z Rogersova 

přístupu zaměřeného na člověka, kdy se terapeut snaţí pomocí empatie, 

opravdovosti svých projevů a pocitů vůči klientovi, pomoci navázat kontakt. 

Pokud terapeut pracuje s klienty, musí se naučit konkrétnímu jednání a 

vnímání, protoţe lidé trpící duševní poruchou nebo mentálně postiţení vnímají 

dění kolem sebe konkrétně nikoliv kategoricky jako lidé bez mozkového 

poškození. Jedná se o konkrétnost reflexí, neboli zcela doslovného, věcného 

zrcadlení se s orientací na předčasovou úroveň vyjadřování se. Umění 

terapeuta vcítit se do vnitřního světa klienta je velmi těţké. Můţe s ním proţívat 

bolest, utrpení a přitom nemůţe pomoci ničím jiným neţli svým bytím s klientem 

a prostým lidstvím. Tento způsob navázání kontaktu a komunikace se pouţívá u 

schizofreniků, psychotiků, mentálně postiţených lidí nebo lidí s těţkým stupněm 
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demence. Pouţívají se různé techniky kontaktní reflexe například: situační, 

obličejové, tělové, slovní reproduktivní nebo zopakovatelné reflexe. Při situační 

reflexi terapeut popisuje, co aktuálně klient dělá. Jeho okolí a prostředí, ve 

kterém se nachází, co se kolem něj děje. Pokud se u klienta vyskytne citová 

vyprahlost např. při dlouhodobém pobytu v zařízení, kde se s ním nikdo nesnaţí 

navázat kontakt, pouţívá se obličejová reflexe, kdy pozorujeme mimiku obličeje 

klienta a jeho emoce. Při hodnocení tělových reflexí terapeut slovně zrcadlí to, 

co klient tělesně předvádí, jeho postoj, drţení těla, gesta, pohyby. A v 

neposlední řadě terapeut reaguje na slovní projevy klienta, kdy dochází k 

opakování stále dokola stejných slov nebo krátkých vět. Terapeut tak před 

klientem reflektuje ta samá slova nebo zvuky, aby pomohl navázat kontakt a 

rozvíjel komunikaci. U klienta se snaţíme rozvíjet kontaktní funkce. Uvědomění 

si sama sebe, prostředí kde ţije, co se s ním děje, co proţívá, jakou má náladu 

a jak se to vše u něho projevuje navenek. Jak komunikuje, jak se chová. Cílem 

je tak posunout je v komunikaci z předexpresivní úrovně prekomunikačního 

vyjadřování na vyšší expresivní rovinu. [PROUTY, 2005] 

2.4.2 Bazální stimulace 

Autorem konceptu Bazální stimulace byl v roce 1970 prof. Dr. Andreas Frölich, 

který pracoval jako speciální pedagog v SRN v rehabilitačním centru s dětmi 

těţce mentálně postiţenými. Při svých studiích vycházel z prenatální vývojové 

psychologie. V 80 letech 20.stoleti tento koncept zavedla v ošetřovatelské péči 

zdravotní sestra prof. Christel Bienstein u klientů v intenzivní péči. V ČR v roce 

2000 poprvé informovala o konceptu Bazální stimulace Mgr. Karolína Friedlová 

a následně lektorovala základní a nástavbové kursy BS a v roce 2005 zakládá 

institut BS ve Frýdku Místku. Od roku 2004 se tento koncept vyučuje na 

zdravotnických školách a je součástí Vyhlášky MZ ČR o stanovení činnosti 

všeobecné sestry. [FRIEDLOVÁ, 2007] 

Tento koncept podporuje schopnost člověka vnímat, pohybovat se a 

komunikovat na nejzákladnější rovině lidského vnímání. Vyuţívá paměťových 

stop v mozku, které se uchovávají po celý ţivot a snaţí se je aktivovat a 

podporovat vnímání, komunikaci a hybnost klienta. Tento koncept lze vyuţít 
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v péči o děti a dospělé s těţkými změnami v oblasti smyslového vnímání, 

hybnosti, komunikace. U klientů v komatózních stavech, neklidných, 

desorientovaných, geriatrických, u klientů s demencí, ve stavech po cévní 

mozkové příhodě, umírajících a dalších klientů. 

Uţ v prenatálním období dochází k vývoji somatického vnímání, vnímání chvění 

a vestibulárního vnímání. Od 7. týdne plod dokáţe vnímat zvuky, jakými jsou 

například hlas matky, tlukot srdce matky a střevní peristaltika, cítí tlak stěny 

placenty, cucá si palec, saje plodovou vodu nebo vnímá změny polohy svého 

těla a těla matky. Od 30. týdne reaguje plod na dotyky, zvuky, vizuální a 

chuťové potřeby. Od 6. měsíce je schopno proţívat emoce libosti a nelibosti a 

prokazuje reakce na podnět. Záţitky z tohoto období jsou uloţeny 

v paměťových stopách a mohou se znovu zaktivovat, pokud potřebujeme 

navázat kontakt např. s klientem v komatu, apalickém stavu nebo u těţkého 

stupně demence. Tento koncept se snaţí lidem s poruchou vnímání a 

komunikace nabízet podněty s cílem zlepšení vnímání vlastního těla, rozvojem 

vlastní identity, umoţněním vnímání okolního světa a navázání komunikace. 

Pomáhá lidem lépe se zorientovat v prostoru a čase, zlepšuje funkce 

organismu, vyvíjí psychomotoriku a pomáhá důstojně a co moţná nejkvalitněji 

proţít svůj ţivot. 

Pokud chceme provádět kvalitní stimulaci vnímání, je nutné do celého procesu 

zapojit rodinné příslušníky a vytvořit autobiografickou anamnézu klienta, podle 

které se snaţíme vybrat vhodné techniky, stimuly, zváţit moţnosti klienta a 

sestavit plán péče. Velikým přínosem pro klienta je naučit některé základní 

techniky přímo jeho nejbliţší příbuzný, protoţe oni nejlépe znají návyky a 

potřeby klienta. Při získávání informací je důleţité vysvětlit rodině, k čemu nám 

tyto informace slouţí. Snaţíme se co nejvíce přiblíţit klientovi to, co běţně dělal 

a proţíval doma. Co měl rád a co naopak nesnášel. Jakou hudbu poslouchal, 

kdy chodil spát, co rád jedl nebo pil, zda pouţíval brýle, naslouchadlo či jiné 

osobní předměty. Jaké měl povolání, zájmy, zvířata a podobně. Ideální je pokud 

rodina přinese klientovi jeho osobní oblečení, na které je zvyklý, domácí stravu, 

předměty které ho obklopovali doma, fotografie… 
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Mezi základní prvky BS je simulace somatická, vestibulární a vibrační. 

Nástavbovými prvky je simulace optická, auditivní, taktilně – haptická, 

olfaktorická a orální. Tyto prvky slouţí jako komunikační kanály mezi klientem a 

pečujícím. Zvládání komunikace s klienty, kteří mají omezené moţnosti 

vyjadřování se a vnímání vyţaduje dobrou znalost problematiky, umění 

pozorovat a především dostatek času a dobré pracovní zázemí. Projevy 

komunikace jsou mnohdy velmi nenápadné a dokáţe je postřehnout pouze 

člověk, který klienta dobře zná a má dostatečnou dávku empatie a citu 

zaznamenávat reakce. Komunikační proces při BS probíhá formou: terapeut 

stimuluje, klient vnímá, klient reaguje a terapeut vnímá. Zastaralé názory, ţe 

klient v komatu nic nevnímá ani nereaguje na podněty, jsou jiţ naštěstí 

překonaným mýtem. Někdy klient reaguje na stimuly pouhým zrychlením nebo 

prohloubením dechu, zvýšením tepové frekvence, mrknutím nebo míháním očí, 

uvolněním mimických svalů, neklidem, blednutím, zvýšeným pocením, pláčem 

nebo pousmáním. Koncept BS vychází z toho, ţe kaţdý člověk s jakýmkoliv 

postiţením je schopen komunikovat a vnímat, pokud má dostatek vhodných 

stimulů. 

Somatická stimulace umoţňuje klientovi pomocí svého těla komunikovat 

s okolím, vnímat stimuly- doteky na kůţi, uvědomění si svého tělesného 

schématu, svého já. Kaţdý člověk vnímá své tělo jiţ od prvních pohybů embrya 

v děloze. Vlivem některých onemocnění např. cévní mozkové příhody nebo 

poranění mozku, můţe dojít ke změnám ve vnímání svého těla a ztráty hranic 

těla, které bývá způsobené dlouhodobým leţením v lůţku beze změny polohy a 

vhodných stimulů. Při této stimulaci pouţíváme základní pomůcku a tou jsou 

ruce, kterými se cíleně dotýkáme klienta a navazujeme s ním kontakt. Naše 

doteky musí být dostatečně intenzivní, ale nesmí klienta polekat. Pomocí 

iniciálního dotyku, kterým zahajujeme a ukončujeme svou stimulaci a dáváme 

klientovi informaci, ţe se bude něco dít a zabráníme tak negativní reakci 

z leknutí. Dotýkáme se ho pravidelně stejným způsobem. Somatické stimulace 

mohou být zklidňující, povzbuzující, neurofyziologická, symetrická, rozvíjející, 

diametrální, polohování,, hnízdo, mumie“, kontaktní dýchání a masáţ stimulující 

dýchání. 
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Vestibulární stimulace pomáhá klientovi vnímat pohyby těla a stimulovat 

rovnováţné ústrojí. Uţ v matčině bříšku se plod pohupuje v rytmu chůze matky 

a po narození je kolíbáno v náručí. U dlouhodobě leţících je důleţité otáčet 

hlavou klienta ze strany na stranu, nebo vsedě na lůţku pohupovat do stran 

horní část těla tzv. pohyb ovesného klasu v ovesném poli. Pro děti jsou vhodné 

závěsné houpačky, pro seniory houpací křesla. 

Vibrační stimulace se provádí pomocí vibračních strojků, lehátek, hudebních 

nástrojů, hraček, kdy se snaţíme stimulovat koţní receptory na svalech, 

šlachách nebo kloubech klienta. Pouţívá se společně se somatickou a 

vestibulární stimulací tzv. trilogie. U dětí je výborná stimulace na trampolíně. 

Optická stimulace pomocí zrakového vjemu pomáhá navázat kontakt klienta 

s okolím. V prostředí, ve kterém se nachází, by měli být předměty jemu dobře 

známé, které byl zvyklí pouţívat, pomáhají mu v časové orientaci. U klientů 

s poruchou zraku by se měli pouţívat jejich kompenzační pomůcky např. brýle a 

zřetelné kontrastní barvy.  Není zde vhodné abstraktní umění, které jasně 

nedefinuje co je na daném obrázku a můţe vyvolat negativní asociace.  

U zmatených a desorientovaných klientů se můţe pouţít pro lepší orientaci 

umístění osobní věci nebo obrázku k jejich lůţku. Při této stimulaci se můţe 

výborně zapojit rodina, protoţe ne nenáročná a vychází z autobiografické 

anamnézy klienta. 

Auditivní stimulace dokáţe aktivovat vzpomínky klienta, které jsou uloţeny 

v paměťových stopách a zlepšit tak jeho orientaci a uvědomění si sama sebe. 

Při práci se lidmi trpícími nedoslýchavostí nesmíme zapomenout na 

naslouchadla nebo jiné kompenzační pomůcky, které pouţívají. Opět 

vycházíme z autobiografické anamnézy klienta a můţeme zapojit rodinu. 

Pomocí vyprávění, předčítání nebo poslechu známých hlasů svých příbuzných 

se snaţíme aktivizovat vzpomínky klienta. Pouštíme mu hudbu, můţeme hrát 

na hudební nástroj nebo zazpívat oblíbené písničky. 

Orální stimulace, kdy nejdůleţitější funkci mají ústa klienta, se pouţívá u 

klientů s poruchou příjmu potravy. Uţ v prenatálním období dítě skrze ústa 

poznává svět, protoţe je zde nejcitlivější oblast pro vnímání. Ke stimulaci 

vyuţíváme chuťové buňky na sliznici jazyka, které stimulujeme známými jídly 
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nebo nápoji, které měl klient rád a byl na ně zvyklí z domova. Pomocí štětiček 

vytíráme klientovi ústa např. kávou, pivem, colou nebo mu vkládáme do úst 

cucací váčky s kousky jídla nejlépe doneseného z domácí kuchyně, které můţe 

rodina zmrazit a donést, podle toho co měl klient rád. U dětí je velice oblíbené 

lízátko nebo zmrzlina. Před začátkem stimulace provádíme somatickou 

stimulaci obličeje nebo bodovou orofaciální stimulaci dle Prof. Dc. Maralese. 

Součástí této stimulace můţe být péče o dutinu ústní, nácvik polykacího reflexu 

a také čichová stimulace. 

Olfaktorická stimulace velice souvisí s orální stimulací. Pomocí čichu se 

snaţíme klientovi nabízet různé vůně a pachy, které jsou mu blízké a mají 

spojitost např. s jeho prací a dokáţou tak aktivovat paměťové stopy a vybavit 

vzpomínky na určitou situaci. Klientovi můţeme nabídnout např. vůni toaletního 

mýdla, které byl zvyklý pouţívat, a tím mu dáme najevo, ţe bude probíhat 

hygiena, u dětí v inkubátoru se často pouţívají pachem nasáté čtverečky 

z gázy, které měla matka v podpaţdí, aby se dítě zklidnilo a mělo pocit bezpečí 

a blízkosti matky. 

 

Taktilně haptická stimulace je vhodná u neklidných klientů, kteří potřebují 

nějakým vhodným způsobem zaměstnat své ruce, aby nedocházelo 

k manipulaci s cévkami, katétry nebo se stolicí. Nabízíme jim jejich oblíbené 

předměty, které mohou přinést příbuzní z domova podle toho, co klient rád dělal 

např. golfovou hůl, počítačovou myš... Součastně tak procvičujeme i paměťové 

stopy v mozku klienta a cvičíme motoriku rukou, a provádíme stimulaci ruky. 

Moţnosti stimulací v konceptu BS je opravdu mnoho. I přesto se nemohou 

aplikovat na kaţdého klienta a také je nemůţe kvalitně provádět kaţdý 

proškolený pracovník. Je potřeba mít dar umět splynout s klientem, naladit se 

na jeho úroveň vnímání a pokusit se proţít společně s ním jeho terapii. 

K tomuto umění velmi napomáhají praktická proţitková cvičení, která si musejí 

absolventi kursu BS vyzkoušet sami na vlastní kůţi. [FRIEDLOVÁ, 2007] 
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2.4.3 Validace 

Validační terapie je zaloţená na hodnocení, potvrzení platnosti při práci 

s klientem s demencí. Tuto metodu zpracovala sociální pracovnice Naomi 

Feilová na základě svých zkušeností a pozorování. Při této metodě pracovník 

naslouchá klientovi a pomáhá mu vyřešit jeho situace z minulosti, ţivotní 

traumata, které můţe znovu proţívat z důvodu, ţe ještě nejsou vyřešeny. 

Nevyvrací mu jeho představy ani se nesnaţí ho vracet do reality, naopak se 

snaţí naslouchat a být mu na blízku, doprovázet ho a pomoci mu vyrovnat se 

s konflikty v minulosti. Cílem je zklidnit klienta, navodit u něho pocit bezpečí a 

spokojenosti, získat si důvěru, zmírnit stres. Dle Feilové je důleţité nalézt 

vývojové období, ve kterém problém vznikl a tím určit příčinu a způsob jak 

problém řešit. Rozděluje rozvoj desorientace do 4 stupňů, od mírných projevů 

špatné orientace, špatné orientace, dezorientace a stavu vegetace, který 

předchází smrti jedince. [ MALÍKOVÁ, 2011] 

 

Způsob jakým se jedinec vyrovnával se ztrátami ve svém ţivotě, se odráţí 

v prvním stádiu špatné orientace. Je podezřívavý, nedůvěřivý, mají strach 

z okradení, chrání si své věci a mají tendenci obviňovat druhé, aniţ by měli 

důvod. Mohou se projevit vzteklostí, zlobou nebo zoufalstvím z příčiny 

nedostatku lásky a neschopnosti projevit city. Neorientují se v čase. 

Druhé stádium špatné orientace se můţe projevit ztrátou schopnosti 

komunikace, nedbají na společenská pravidla, nezáleţí jim na tom, jak jsou 

oblečeni. Utíkají do svého světa fantazie, trpí úzkostmi a depresí. 

Ve stádiu dezorientace se nachází jedinci, kteří během svého ţivota popírali své 

ţivotní krize a hráli své navyklé role. Plně unikají od bolestné reality do 

minulosti. Pně ztrácí zábrany v chování. Jsou egocentričtí a při špatném jednání 

se cítí dotčeni a ublíţeni.  

 

Stádium vegetace znamená úplnou ztrátu kontaktu jedince s okolím. Dochází k  

vyhasnutí verbálních i neverbálních projevů, degradačním změnám na mozku a 

postupně v celém organismu vedoucí ke smrti jedince. 
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Validační technice lépe porozumí a uplatní ji pracovníci s rozvinutou emoční 

inteligencí. Vyţaduje vysokou míru empatie pracovníka vůči klientovi, cílených 

neverbálních projevů, oční kontakt, umění aktivního naslouchání a přijetí klienta 

bez výhrad takového jaký je.     

 

,, Aspoň na chvíli si obout boty a kráčet v jeho šlépějích…“     

                                                                                                       Naomi Feilová                                                                                                      

 

2.4.4 Reminiscence 

,,Reminiscence je technika záměrného řízeného vyvolávání a vedení 

vzpomínek klienta a podporování jejich rozvoje.‘‘                                                                                                        

[ MALÍKOVÁ, 2011, s. 238)] 

Základem techniky je rozhovor s klientem, který je zaloţen na aktivním a 

empatickém naslouchání klientovi. Podobně jako u validace zde dochází 

k ponoření se zpět do vzpomínek seniora a vybavení si svých ţivotních 

událostí. Tato metoda napomáhá vyrovnat se se závaţnými ţivotními událostmi, 

s odstupem času je hodnotit nebo srovnávat s ostatními klienty. Zlepšuje se tím 

adaptace na nové prostředí, navázání kontaktu s okolím, aktivita mozku a 

projevy emocí při rozhovoru. 

,, Objevila jsem, kolik štěstí můžeš přinést, když nasloucháš starému 

člověku.“  [ JANEČKOVÁ, 2010, s.72] 

 Reminiscenci můţe pracovník provádět při běţných ošetřovatelských 

činnostech s klientem, nebo se provádí skupinová sezení s klienty. K verbálním 

technikám patří zpěv starých známých písní, recitace básní, hlasité předčítání 

nebo hraní divadla dle skutečných událostí, které proţili. V písemné podobě se 

můţou psát deníky, kroniky, knihy ţivota doplněné fotografiemi. U neverbálních 

metod mohou své vzpomínky vyjádřit kresbou nebo tiše vnímají podněty při 

sledování starých filmů, diapozitivů, prohlíţení pohlednic, naslouchání hudbě 

nebo tanci. Velmi oblíbené je u seniorů navštěvování známých míst, kde 

vyrůstali nebo ţili se svou rodinou.   
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Velkým přínosem je tato metoda u klientů s demencí, kde díky zachované 

dlouhodobé paměti se můţe podařit navázání kontaktu a můţou se objevit i 

světlé chvilky, kdy si klient dokáţe detailně vybavit určitou vzpomínku ze ţivota 

a potěšit druhé i sebe.  Pro zlepšení orientace a začlenění do společnosti 

ostatních se snaţíme dodrţovat kaţdodenní rituály ve formě společného jídla, 

vaření kávy, oslavy svátků, narozenin, pečení, cvičení vţdy však s ohledem na 

moţnosti klienta, aby nedošlo k přemíře podnětů, které je schopen pojmout.    

Vzpomínkové krabice jsou kufříky skrývající poklady klienta ve formě předmětů, 

fotografií, dopisů, koláţí, sbírek a tajných věcí, které mu připomínají jeho ţivotní 

události. Tuto krabičku má u sebe, aby do ní mohl kdykoliv nahlíţet a pokud 

chce ukázat jí i ostatním lidem a pohovořit o minulosti těchto věcí.                                  

2.4.5 Rezoluční terapie 

Jejími autory jsou Stokes a Goudie v roce 1990, kteří kladou důraz na dobrou 

znalost ţivotního příběhu klienta, který se můţe u lidí trpící těţkým stupněm 

demence promítat do současného ţivota. Nesnaţí se klienta navrátit zpět do 

reálného světa, ale zajímají se co se děje s jedincem nyní. Mluví o tzv.,,uvíznutí 

klienta v minulosti a ţití v ní“. Pracovník při této technice jakoby hrál s klientem 

jeho roli, ve které ho vidí. Plně respektuje projev klient, aniţ by ho vyvracel a 

opravoval, coţ vede ke spokojenosti klienta a obnovení sebedůvěry.                       

[ MALÍKOVÁ, 2011] 

2.5  Speciální komunikace s lidmi se zdravotním postižením 

,,Postižení ( ang. disability) znamená omezení nebo ztrátu schopnosti 

vykonávat určité činnosti způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka 

považován za normální. ‘‘ [ SLOWÍK, 2010, s. 23] 

 

Hlavním cílem speciální komunikace s lidmi se zdravotním postiţením je 

zabránit stigmatizaci, sociálnímu vyloučení nebo izolaci znevýhodněných. 

Partnerský a rovnocenný přístup by měl směřovat k navázání kontaktu a 

odstranění předsudků z minulé doby, kdy byli povaţováni za závislé na péči 
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druhých. V ČR ţije podle ČSÚ 1 015 548 osob se zdravotním postiţením, ti 

představují 9,87 procenta celé populace. [www.czso.cz,16] 

2.5.1 Alternativní a augmentativní komunikace 

Augmentativní (z lat.augmentare – rozšiřovat) systémy komunikace mají 

podporovat jiţ existující komunikaci, která je však pro běţné dorozumívání 

nedostačující. Klient například ovládá pouze 3 slova, kterými odpovídá na 

všechny otázky. Je proto nutné doplnit další způsoby komunikace. 

Alternativní komunikační systémy se pouţívají jako nahrazující prostředek 

mluvené řeči. 

Protoţe způsoby Alternativní a Augmentativní komunikace spolu úzce souvisí, 

mluví se o nich společně a název se pouţívá ve zkratce AAK. 

Tyto způsoby komunikace můţe pouţívat klient buď trvale nebo přechodně a to 

např. po autonehodě, úrazu mozku nebo centrální mozkové příhodě, kdy ztráta 

řeči můţe být pouze přechodná a pomocí těchto metod můţeme znovu 

nastartovat verbální projev. 

AAK je určena jak dětem tak i dospělým, kteří nejsou schopni se dorozumět 

mluvenou řečí vůbec nebo v nedostačujícím rozsahu. 

Cílem AAK je umoţnit lidem se závaţnými komunikačními poruchami účinně se 

dorozumět a zapojit se tak do běţného ţivota. Aby dokázali říci svá přání, své 

potřeby, vyjádřit co se jim líbí, co je trápí, bolí  nebo si stěţovat při špatném 

zacházení. Aktivně komunikovat se svým okolím a rozvíjet tak svou osobnost. 

AAK pracuje se dvěma systémy. Systém bez pomůcek je zaměřen na 

gestikulaci, mimiku a manuální znaky. Zde je nejznámější znakový jazyk 

neslyšících, který má více neţ 10 000 výrazů. Je ustálen zákonem, má svou 

vlastní gramatiku. Vymysleli ji neslyšící a pouţívaná převáţně mladšími lidmi 

oproti znakované češtině, kterou tvořili slyšící a je to doslova do znaku 

převedená čeština, kterou pouţívají starší lidé a není ustálená zákonem. 

Jednoduší je znak do řeči,  který si tvoří kaţdý sám podle toho, jak ho cítí, ale 

musí ho mít nejlépe v kreslené podobě, aby si rozuměl i s ostatními nebo 

MAKATON znaky, které pocházejí z britského jazyka neslyšících, ale má 

standardy pro kaţdou zemi,  nepouţívá se zde nářečí a obsahuje pouze 350 
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znaků v 9 stupních obtíţnosti. Bohuţel stále ještě nemá svůj slovník. V našich 

zařízeních je velmi oblíbený o pouţívaný, protoţe je poměrně snadné se tyto 

znaky naučit a pouţívat je v praxi.  

Systémy s pomůckami se dále dělí na mechanické a technické. Jako pomůcky 

mohou slouţit fotografie, předměty, písmena, kreslené obrázky, technické 

pomůcky s hlasovým výstupem, počítače, systémy grafických symbolů. 

Klientovi nejbliţší a nejsrozumitelnější jsou základní pomůcky např. osobní 

hygieny, nebo jeho fotografie činností, které běţné provádí. 

K rozšíření komunikace se pouţívají grafické symboly PCS - piktogramy, které 

pomocí počítačového programu BORT MARCER nebo SIMWRITER při zadání 

slova zobrazí konkrétní barevný symbol, který potřebujeme. Abstraktnějšími a 

sloţitějšími jsou černobílé piktogramy nebo systém BLISS, který se pro svou 

grafickou sloţitost v Čechách nepouţívá. 

Velice často se pouţívají tzv. komunikační tabulky, nebo volné kartičky VOX, 

které fungují jako výměnný obrázkový komunikační systém. 

Komunikační tabulka nám můţe připomínat osobní list klienta, který musíme 

klientovi ušít na míru. Uspořádání symbolů můţe být schematické – ţivotopisné 

uspořádání fotografií klienta, taxonomické, kdy symboly řadíme podle kategorií 

např. oblečení, počasí nebo sématicko-syntaktické, kdy symboly řadíme podle 

gramatiky např. podstatná jména, slovesa. [Quip, AAK, 2011] 

Symboly mohou být i oboustranné pro snadnější komunikaci klienta s okolím. 

Dle potřeb a schopností klienta se můţe tato tabulka rozšířit v tzv. komunikační 

knihu, která má barevně odlišené oblasti se záloţkami po stranách pro lepší 

orientaci ve větším mnoţství pojmů. 

  

Na ulici mohou lidé s poruchou komunikace pouţít tzv. písmenkovou tabulku, 

kde jsou vytištěná písmena buď podle abecedy, nebo podle klávesnice 

z počítače a pomocí ukazováčku skládat slova z písmen. Výhodou této tabulky 

je, ţe jí dokáţe porozumět i člověk, který nemá ţádné znalosti z AAK. Stejně tak 

jako v nemocničním zařízení, kde je klient mnohdy odkázán pouze na oční 

kontakt a tímto způsobem pomocí mrkání při posouvání prstů pracovníka buď 

svisle, nebo kolmo po tabulce můţe komunikovat.  
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Moderními pomůckami jsou pomůcky s hlasovým výstupem, který lze pouţít u 

PC nebo notebooku. Výhodou je moţnost výběru digitalizované řeči na 

muţskou, ţenskou nebo dětskou a okamţité poskytnutí zpětné vazby např. při 

komunikaci ve skupině nebo na větší vzdálenost. Pro snadnější manipulaci pro 

osoby s tělesným postiţením se mohou doplnit příslušenství v podobě většího 

spínače nebo vypínače se symboly ano/ne, kryty na klávesnice, hlavové 

ukazovátko, dotykové obrazovky, alternativní klávesnice nebo upravený 

software. 

Zjednodušenou verzí komunikační tabulky do kapsy je přístroj GO-TALK , který 

funguje na principu diktafonu a je v něm nahráno 16 – 36 slov, které se ovládají 

pomocí stisknutí obrázků na monitoru a výběru šipkami z moţností pouţití slov. 

Počítač je vyuţíván jako kompenzační pomůcka vhodná nejen pro základní 

komunikaci s okolím, ale i pro výuku, zábavu, moţnost dalšího vzdělávání a 

následné uplatnění ve společnosti, především moţnost vytváření kontaktů 

s ostatními lidmi a osobní růst klienta.  

Jeho výhodou jsou široké moţnosti pouţití ve spojení vizuální, zvukové nebo 

hmatové informace. Stejně jako výběr moţností výstupu v podobě zvukové, 

hlasové, tištěné formě včetně Braillova písma. Náročnost se dá postupně 

upravovat podle moţností a věku klienta. 

Pro tyto účely existují speciálně upravené softwary pro výuku, komunikaci, 

usnadnění ovládání PC nebo pro tvorbu komunikačních tabulek, které jiţ jsou 

na našem trhu dostupné. 

2.5.2 Facilitovaná komunikace 

Neboli ulehčovaná komunikace je zaloţená na mechanické podpoře ruky 

člověka, který nám chce něco sdělit. Tuto metodu zavedla do praxe a popsala 

Rosemary Crossey v 70. letech v Austrálii. Je nejrozšířenější v USA, Francii, 

Británii a Itálii. U nás se pouţívá poměrně krátce asi 4 roky. 

 Tuto podporu můţe poskytnout kdokoliv za určitých podmínek. Pokud 

pomáháme osobě vyjádřit se pomocí toho, ţe ukáţe na obrázek, předmět nebo 

písmeno na klávesnici, snaţíme se o co nejmenší podporu vedené ruky, 

abychom tak dosáhly opravdu moţnosti vlastní volby a přání člověka. 
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Nesnaţíme se vkládat vlastní myšlenky a přání za klienta, to by mohlo vést ke 

zneuţití. Při přidrţování ruky vyvineme protitlak proti jeho ruce podle jeho 

svalového napětí. Snaţíme se dát klientovi pouze minimum fyzické podpory co 

je to jen moţné a stimulovat vlastní vůli klienta. [QUIP, AAK, 2011] 

 

 

3 Praktická část   

Úvod 

Ve své praktické části bych Vás chtěla seznámit se svou činností s klienty 

v Domovech pro seniory, kterou jsem měla moţnost absolvovat při mé praxi a 

především při výkonu své profese v Domově pro seniory Vidim. 

 Statutární zástupce Domova Seniorů Vidim a všichni klienti, které v mé práci 

zmiňuji, byli seznámeni s tématem mé absolventské práce a udělili mi písemný 

souhlas se zpracováním svých údajů, zveřejněním fotografií a výsledků 

pozorování. Souhlasili i jejich rodiny, se kterými jsem úzce spolupracovala.  

Nejprve bych Vás ráda seznámila se sociální sluţbou Domova seniorů Vidim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov Seniorů Vidim se nachází v malé obci nedaleko města Mělníka ve 

středočeském Kraji. Sociální sluţba je poskytována v budově barokního zámku, 

která je od roku 1952 zaměřena na péči o seniory. Dříve byla vedena řádem 
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Misijských sester Ducha svatého, který zde působil aţ do roku 1992. Nyní je 

zřizovatelem Středočeský kraj. 

Kapacita domova je 70 klientů umístěných v 19 pokojích ve třech patrech s tří a 

vícelůţkovými pokoji a společným sociálním zařízením na chodbách. Budova 

v této době prochází rekonstrukcí, při které se budují nové dvojlůţkové pokoje 

včetně sociálního zařízení, nový výtah, střešní krytina, odpady, fasáda a 

podobně. 

Je zde zaměstnáno 35 zaměstnanců, z toho 2 zdravotní sestry na denní 

provoz, 11 pracovnic přímé obsluţné péče na 24 hodinový provoz, 2 aktivizační 

pracovnice a 1 sociální pracovnice na ranní provoz. V případě potřeby zajištění 

provozu zde vypomáhají externí pracovnice. Ambulance praktické lékařky je 

zde 2x týdně, 1x měsíčně dojíţdí psychiatrička a koţní lékařka. Rehabilitační 

pracovnice dojíţdí do domova 2x týdně. 

Sociální sluţba je poskytována seniorům od 60 let, kteří vlivem sníţené 

soběstačnosti potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zvládání běţných 

denních činností. Poskytuje se zde ubytování, strava, ošetřovatelská a 

zdravotní péče a moţnost vyuţití volného času pro aktivity. 

Sluţba je poskytována na základě individuálního a partnerského přístupu ke 

klientovi s cílem dodrţovat a respektovat práva klienta, jeho svobodnou volbu a 

vést ho k co největší míře soběstačnosti za spolupráce jeho rodiny a týmu 

profesionálních pracovníků, který zde pracuje. 

Klient si při uzavření smlouvy o poskytování sociální sluţby sám rozhodne, 

které sluţby potřebuje a chce, aby mu byly poskytovány. Je mu přidělen Klíčový 

pracovník, který ho doprovází a sestaví s ním individuální plán, ve kterém jsou 

zapisovány přání, cíle, moţnosti klienta, kterých by chtěl dosáhnout. Tento 

pracovník zároveň můţe řešit problémy s adaptací, desorientací, rizikových 

situací klienta a spolupracuje úzce s rodinou, kde získává další potřebné 

informace pro kvalitní poskytnutí individuální podpory daného klienta. 
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3.1 Individuální plány 

Jako první výzkumnou metodu jsem zvolila pozorování, vlastní práci s klienty 

v zařízení. 

3.1.1 Individuální plán s komunikujícím klientem 

Sestavení individuálního plánu s komunikujícím klientem většinou nebývá 

problém, pokud je Klíčový pracovník dobře proškolen, vyuţívá týmové 

spolupráce a ovládá techniky získávání informací. I přesto se názory na obsah 

a formu individuálních plánů často liší i v zařízeních stejného typu sociální 

sluţby.  

Jako příklad mého tvoření individuálního plánu s komunikujícím klientem, bych 

chtěla uvést 63 letou klientku S.J., která se narodila v Kladně. S touto klientkou 

jsem tvořila individuální plán pomocí získávání informací přímo od ní a také od 

její dcery, která mi poskytla fotografie a také pohled na potřeby klientky z pozice 

pečujícího. Výhodou pro mne bylo, ţe jsem klientu poznala jiţ při sociálním 

šetření v LDN Kralupy, kde jsem jí navštívila a mohla tak předat informace o 

sluţbách domova, ale také osobně se setkat s klientkou a jiţ před nástupem do 

našeho zařízení mít moţnost zhodnotit, zda je pro ní naše sluţba vhodná a jaká 

očekávání má klientka od naší sluţby. Většina klientů, kteří nemají moţnost 

přijet se podívat do našeho domova velmi trpí pocitem nejistoty,, Neví, do čeho 

jdou“. Měla jsem moţnost ukázat klientce fotografie domova, zahrady, pokoje, 

ergo dílny a pohovořit s ní o moţnostech naší sluţby. Jiţ první setkání bylo 

velice pozitivně laděno a klientka se velmi těšila na změnu, která by jí měla 

přinést více podpory při nácviku chůze, moţnost pohybu na mechanickém 

vozíku mimo lůţko, spřátelit se a poznat své vrstevníky například při společných 

pracích v ergoterapeutické dílně. V nemocničním zařízení byla zcela izolována 

od okolního světa, protoţe více jak rok neopustila své lůţko a neměla ani 

moţnost jiné komunikace s lidmi. 
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Zmapování ţivotní cesty, kde jsem si zakreslila příběh klientky s jejími 

důleţitými událostmi, které proţila, mi pomohlo lépe pochopit situaci, ve které 

se dnes nachází. Otec byl horník a matka prodavačka. Sourozence neměla. 

Protoţe uţ od dětství velice ráda pomáhala mamince v obchodě, vyučila se 

prodavačkou textilu. Po vyučení prodávala několik let v bytovém textilu 

v Kladně. V 19 letech se provdala a vychovávala dvě dcery. Jiţ v mládí začala 

mít zdravotní potíţe, které se projevovali hlavně zvýšenou únavou při chůzi.   

V 36 letech ji byla lékaři diagnostikována roztroušená skleróza. Od roku 1988 

se objevily poruchy chůze, proto byla sledována na neurologické ambulanci 

v Kladně. Od roku 1989 byla klientka v plném invalidním důchodu. V tomto 

období se prohlubovali potíţe s mobilitou a klientka postupně přestala chodit. 

Bohuţel v tomto období u ní došlo k rozvodu, protoţe její partner se nedokázal 

smířit s postupující nemocí klientky a začal být závislý na alkoholu. S ním 

odešla i její starší dcera. Péči o klientku zajišťovala mladší dcera s přítelem, 

kteří ţili ve společné domácnosti s klientkou. V roce 2008 si klientka při vaření 

kávy opařila končetinu, kde následovalo zdlouhavé hojení 7 měsíců v nemocnici 

ve Slaném.  Po té dvouměsíční pobyt v geriatrickém a rehabilitačním centrum 

v Kladně v roce 2008. Klientka byla propuštěna do domácího ošetřování, kde to 

však jiţ rodina nezvládala a proto byla umístěna na LDN v Kralupech. Zde 

docházelo k rozvoji depresivní poruchy a zhoršení celkové mobility a 

soběstačnosti klientky. 

Po téměř ročním pobytu na LDN trpěla klientka bolestivými spazmy dolních 

končetin, počínali jí potíţe s řečí, rozvíjí se porucha svalstva jazyka. Objevují se 

neţádoucí účinky dlouhodobého uţívání kortikoidů. Je plně upoutána na lůţko 

a odkázána plně na péči druhé osoby.  

Do Domova pro seniory nastoupila v září 2009 při dovršení poţadovaného 

seniorského věku 60 ti let, coţ je jednou z podmínek přijetí do Domova pro 

seniory Vidim. 

Při přijetí do Domova pro seniory se počáteční dobrá nálada ze změny prostředí 

změnila v depresivní poruchu, náladovost, neschopnost dobře vycházet se 
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spolubydlícími a personálem. Docházelo k častým střetům, stíţnostem a 

hádkám. 

Po zahájení medikamentózní léčby deprese se postupně zlepšoval zdravotní 

stav i adaptační schopnost klientky na nové prostředí. Teprve nyní jsem mohla 

s klientkou začít individuálně plánovat a vytvářet plán péče, protoţe začala 

aktivně spolupracovat.  

Za pomoci rehabilitačních pracovnic začala postupně opět chodit pomocí 

chodítka, naučila se sama obsluhovat mechanický vozík, na kterém se mohla 

volně pohybovat po budově a s doprovodem mohla jezdit na výlety do muzea, 

divadla nebo cukrárny. Našla si v domově mnoho přátel, se kterými tráví čas 

v ergoterapeutické dílně nebo jezdí do zahrady. Větší míra soběstačnosti a 

dostatek podnětů získaných z okolí změnila negativní postoj klientky. Postupně 

dochází k odkrývání osobních problémů v rodině, se spolubydlícími i navázání 

bliţšího vztahu s přítelem a zlepšení komunikace s personálem. Jejím velkým 

přáním bylo kontaktovat svou druhou dceru, se kterou se mnoho let nestýkala a 

urovnat rodinné vztahy, které jí velmi tíţili, coţ se povedlo.  

V současnosti je klientka plně adaptována na nové prostředí, které nazývá 

svým novým domovem, je velice aktivní ve svém volném čase a její zdravotní 

stav se podařil dlouhodobě zlepšit. Tento individuální plán se můţe zdát 

nenáročný a jednoduchý. Důleţitou roli však zde hrál čas, získání důvěry,  

profesionální přístup pracovníků při řešení krizových situací a také spolupráce 

s rodinou. Proto se podařilo zvládnout u klientky depresivní poruchu, navrátit jí 

soběstačnost a pocit samostatného rozhodování a řízení svého ţivota.  

 

3.1.2 Individuální plán s nekomunikujícím klientem  

Práce s nekomunikujícími klienty je pro mne vţdy výzvou. 

 V kaţdém zařízení většinou pobývá několik klientů, kteří trpí poruchou řeči 

například po cévní mozkové příhodě. Bohuţel má osobní zkušenost je taková, 

ţe tito lidé trpí velikou izolací a často jsou povaţováni za osoby, kteří nejsou 
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schopni komunikovat pro demenci nebo afázii. Ve většině případů tomu ale tak 

není. Pouze je třeba jim ke komunikaci pomoci, zvolením vhodných pomůcek a 

přístupů, které dokáţou u některých klientů opět navázat komunikaci se svým 

okolím. Tato práce je však velice náročná, protoţe s mnohými se několik let 

nikdo nezabýval, neučil je nově komunikovat a tak u nich dochází ke smíření se 

s omezením komunikace na minimum. 

Klientce BČ se kterou individuálně plánuji je 67let a narodila se v Praze. 

Pracovala jako administrativní pracovnice, je rozvedená a má jednu dceru a 

vnučku. 

V roce 2000 podstoupila operační výkon pro aneurysma v mozku. Po operaci 

došlo k rozvoji fatické poruchy. Prodělala mozkovou příhodu s pravostrannou 

hemiplegií a expresivní afázií, několik měsíců byla hospitalizována na 

neurologickém oddělení. Poté následovala logopedická léčba na foniatrické 

klinice, kde byla diagnostikována smíšená porucha fatických funkcí s převahou 

senzorické sloţky a mírnými amnestickými potíţemi. Bohuţel pro nespolupráci 

a rozvíjející se depresivní stav, nebyla logopedické péče úspěšná. Rodina 

nezvládala domácí ošetřování, proto byla umístěna na LDN Kralupy, kde 

pobývala několik let. Po přijetí do Domova seniorů Vidim v prosinci roku 2009, 

klientka bolestivě reaguje při manipulaci s dolní končetinou, proto byla odeslána 

na chirurgické vyšetření, kde byla prokázána zlomenina stehenní kosti staršího 

data. Při psychiatrickém vyšetření lékařka konstatuje, ţe klientka nerozumí 

mluvené řeči pouze gestům, které personál pouţívá při komunikaci s ní. Proto 

byl dán návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkem byla 

soudem určena dcera. 

Tuto klientku jsem bohuţel neměla moţnost navštívit ve svém přirozeném 

prostředí doma. Měla jsem však moţnost jí navštívit v nemocnici pro 

dlouhodobě nemocné, kde klientka několik let pobývala. Při prvním kontaktu 

jsme se snaţili navázat komunikaci s klientkou alespoň pomocí fotografií 

Domova pro seniory. Bohuţel však nebyla schopna pochopit, kdo jsme a 

z jakého důvodu bude přemístěna jinam. Museli jsme tedy kontaktovat dceru 

klientky, která nám pomohla vše potřebné vyřídit. 
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  Při nástupu klientky do domova nastali velké problémy s komunikací. Klientka 

dokáţe vyslovit pouze dvě slova nedávající smysl,, bodě, bodě“. Při kaţdé 

manipulaci bolestivě reagovala pláčem nebo křikem. Většina personálu 

neuměla navázat oboustranný kontakt s klientkou. Proto se řešili pouze její 

základní potřeby. Jako první jsme s týmem sestavili plán péče. Klientka byla 

pouze leţící a odmítala vysazování na vozík mimo lůţko. Velkým problémem 

bylo koupání a rehabilitace. Do plánování se musel zapojit celý tým. Pomocí 

techniky pozorování se nám podařilo zakreslit, pozitivní a negativní reakce 

klientky na určité události. Naše podezření na patologické reakce při manipulaci 

se potvrdili. Klientka měla zlomeninu stehenní kosti pravděpodobně prodělanou 

jiţ v nemocnici, o které však nedokázala informovat lékaře ani ošetřující 

personál. 

Při návštěvě dcery jsem vyhotovila mapu neboli kruh vztahů, v jehoţ středu se 

nacházela klientka. Ten nám pomohl porozumět důleţitosti blízkých osob, přátel 

a vztahů k lidem, kteří se o ní pečují. Kdy nejblíţe ke středu přiřazení lidé 

znamenali pro klientku velikou důleţitost. Byli to lidé, na které se mohla vţdy 

obrátit, pokud potřebovala pomoc. Směrem ven pak byli osoby, které pomohli 

občas a další, kteří by moţná mohli pomoci. Velkým překvapením bylo, ţe si 

klientka přiřadila mezi nejbliţší mimo své dcery také kočku, kterou si v našem 

zařízení velice oblíbila, protoţe jí chodí pravidelně navštěvovat aţ do postele a 

tráví s ní mnoho času. Zkoumali jsme dary, schopnosti a nadání klientky. Snaţili 

jsme se zapsat všechno, čeho si na klientce váţíme, co obdivujeme. Přičemţ 

jsme se snaţili vyzdvihnout silné stránky klientky, které jí byli příjemné a na 

kterých jsme mohli dále stavět plán.  

 Vypracovala jsem pomocí obrázkové metody osobní profil klientky na jednu 

stránku, ve kterém jsem zapsala nejdůleţitější údaje ze získaných informací o 

minulé a současné situaci klientky s jejími sny, přáními, touhami. Tento profil 

jsem pověsila klientce u lůţka, aby podle těchto informací měli moţnost 

pracovat i ostatní pracovníci. 

Bylo však nutné prohloubit komunikaci a naplnit i další potřeby klientky. Snaţili 

jsme se dále vzdělávat a učit se novým technikám alternativní komunikace. 

Pomocí piktogramů jsem klientce vyhotovila komunikační knihu, kterou si velmi 



 

37 

oblíbila. Učila jsem jí znakovou řeč. Její psychický i fyzický stav se velice zlepšil. 

Začala se vysazovat na vozík a jezdit na projíţďky po domově i po zahradě. 

Byla po mnoha letech venku a také měla moţnost si zapálit cigaretu a posedět 

s ostatními na kuřárně. Naše práce však neskončila. Dále se s klientkou učím 

zvládat základní kroky při práci na počítači, aby mohla vyuţít program pro 

nekomunikující klienty, který jsme pomocí sponzorského daru získali pro naše 

klienty. Bohuţel dlouhá léta nečinnosti v nemocničním zařízení a prohlubující se 

onemocnění způsobilo, ţe klientka nezvládá číst písmena a nerozumí psanému 

textu, takţe se učí znovu vše od začátku. Velkou motivaci však má u své dcery, 

kterou nemá moţnost často vídat a tak s ní komunikuje pomocí e- mailu. 

 

U klientů, kteří nekomunikují z důvodů prohlubující se demence, se 

zaměřujeme především na naplnění základních potřeb, snaţíme se jim 

zpříjemnit prostředí, ve kterém ţijí, usnadnit jim orientaci v prostoru pomocí 

obrázků umístěných na dveřích, zajistit bezpečnost o odstranit rizika pádu, 

zajistit dostatek podnětů z vnějšího okolí, moţnost změny polohy těla a místa, 

zúčastňovat se společenských akcí, zvolit vhodné typy terapií a reagovat ne 

jejich neverbální projevy libosti a nelibosti. 

V individuálním plánování s klienty s demencí se dělají často chyby, ţe Klíčový 

pracovníci neznají potřeby, přání a cíle klientů a tak je zevšeobecňují.  

Vhodným nástrojem pro zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta pouţíváme 

zhotovení komunikačního listu, ve které se zaznamenává chování klienta v 

určitých situacích.  

Zapisujeme zde neobvyklé chování, kterým klient dává najevo, co si přeje nebo 

naopak. Pečlivě se zde zapisují situace, při nichţ dochází ke změně chování, 

jakým způsobem klient reaguje, co si myslíme, ţe to znamená a co bychom 

měli v této situaci dělat. Pomocí pozorování klienta celým týmem pracovníků, 

tak můţeme pochopit, jaké okolnosti vedou klienta k určitému chování a co nám 

tím chce sdělit. Pomáháme tím zmírnit pocit flustrace  z nepochopení a sníţit 

výskyt problémového agresivního chování. Tato komunikační tabulka je 

bohatým zdrojem informací pro situace, kdy se tento klient dostane do cizího 
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prostředí, kdy ostatní lidé nerozumí jeho způsobu komunikace chováním 

například při hospitalizaci. 

 Někdy i pouhé maličkosti mohou změnit kvalitu ţivota klienta. Představte si, ţe 

celý ţivot jste zvyklý pít sladkou rozpustnou kávu s mlékem po obědě a 

najednou dostanete hořkého turka po ránu. A tato situace se nestane pouze 

jednou a stále, kaţdý den v prostředí, které Vám má slouţit jako domov. 

Podobně to můţe být i s neoblíbeným jídlem, hudbou, oblečením, koupáním, 

dobou spánku a vstáváním. Kaţdý z nás má své osobní rituály v ţivotě, které 

jsou pro něj důleţité. Individuálním přáním u těchto klientů mohou tedy být i tyto 

zdánlivé maličkosti, které je potěší a přinesou jim pocit pohody a dobré nálady. 

Naše podpora soběstačnosti klienta při zvládání těchto činností je velmi 

důleţitá. Dávají jim pocit jistoty v pravidelnosti svých zajetých zvyklostí. 

 

3.1.3 Změna zdravotního stavu klienta po zavedení konceptu 

Bazální stimulace  

Se zavedením konceptu Bazální stimulace byl v našem zařízení největší 

problém, vzhledem k jeho velké finanční zátěţi při školení personálu a také 

získání financí na pomůcky pro stimulaci. Z tohoto důvodu jsou v domově 

proškoleny pouze 4 pracovnice a rozsah klientů, kterým se věnují je malý. 

Snaţíme se proto naučit pracovníky v týmu alespoň základní dovednosti a 

principy práce v konceptu Bazální stimulace. Přesto máme s touto metodou 

práce velmi dobré zkušenosti. 

Klientka Š.M. narozena roku 1928 nastoupila do našeho domova v únoru roku 

2010 po několika měsíčním pobytu v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Byla 

plně upoutána na lůţko s velice výraznými spastickými kontrakturami všech 

končetin. Její křečovité postavení těla jí zapříčiňovalo velikou bolest při jakékoliv 

poloze těla. Nezvládala rehabilitaci ani běţnou hygienickou péči bez příznaků 

bolesti. Celé dny proplakala. Navázání komunikace bylo velmi obtíţné, protoţe 

mluvila velice potichu a málo. Dokázala však svými neverbálními projevy dát 

najevo co potřebuje. Většina pracovníků i lékařů její projevy povaţovali za 

projevy demence. Tato klientka, jak se později prokázalo, však netrpěla ani 



 

39 

mírným onemocněním demence. Dokázala plně vnímat své okolí i porozumět 

všemu co se v její přítomnosti děje. Původem jejich zdravotních problémů byla 

zlomenina krčku, která se jí přihodila doma při úklidu a následně dvě operace, 

které se nezdařili. Tato klientka se tak z fungujícího, aktivního ţivota doma 

s manţelem stala osobou trvale upoutanou na lůţko a plně závislou na péči 

druhé osoby v nemocničním nebo sociálním zařízení. 

Tento stav bohuţel vedl depresivní poruše a absolutní apatii klientky. Jediným 

moţným nástrojem pro navázání kontaktu s ní byla výborná spolupráce 

manţela, který dojíţděl za klientkou pravidelně kaţdý týden a byl velice ochotný 

pomoci při zavádění konceptu Bazální stimulace, která se nám zdála být pro 

tuto klientku vhodná. Snaţila jsem se manţelovi vysvětlit základní principy 

konceptu Bazální stimulace a postupně jsme začali zakoupením polohovacích 

válečků, podhlavníků, abychom zabránili proleţeninám a pomohli najít úlevovou 

polohu klientce. Klientka začala uţívat antidepresiva a analgetika, která nám 

pomohla se zmírněním plačtivosti u klientky a zlepšení spolupráce. Pomocí 

získané autobiografické anamnézy klientky jsme mohli začít se stimulací a 

dostatečným přísunem podnětů pro klientku. Manţel jí přinesl z domova rádio 

s oblíbenými písničkami, které jsme jí pouštěli, fotografie z domova, osobní 

hodinky klientky, oblíbené oblečení a bačkory. Jelikoţ měla klientka i problémy 

s příjmem potravy a byla velmi vyhublá, nosil jí její oblíbená jídla, sladkosti a 

pití. Aplikovali jsme stimulující masáţe, masáţ podporující dýchání a koupele ve 

vaně. Klientka začala více komunikovat, projevila zájem o posezení s ostatními 

klientkami u kávy a dortíku s poslechem hudby. I přes velice váţný zdravotní 

stav, který bohuţel vedl aţ k úmrtí klienty, se nám podařilo jí zkvalitnit ţivot a 

důstojně jí doprovodit společně s manţelem v posledních chvílích ţivota. 

3.1.4 Úskalí ve vytváření individuálních plánů 

Při tvorbě individuálních plánů nezáleţí pouze na schopnostech klienta a 

klíčového pracovníka společně komunikovat, ale především je potřeba chtít 

umět se vcítit do role daného klienta. Nejde si vţdy vše naplánovat a splnit dle 

toho jak jsme si určili. Měli bychom jednat přirozeně, ne jako kdyţ plníme daný 

úkol. Individuální plánování je práce s lidmi nikoliv s jejich dokumentací. Při 
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plánování pracujeme s velice citlivými informacemi, které nám klienti svěřují a 

k tomu zde musí vzniknout určitý pocit důvěry mezi klíčovým pracovníkem a 

klientem. Často se tak můţeme setkat s lidmi, kteří se svěřovat nechtějí, 

protoţe se v jejich ţivotě stalo něco, o čem nechtějí hovořit. Proto musí být 

metoda práce klíčového pracovníka pouze doprovázející a podporující, nikoli 

hodnotící nebo řešící osobní problémy klienta. Důleţitá je zde mlčenlivost a 

zachování anonymity klienta, kterou musí všichni pracovníci domova dodrţovat.  

Dokumentace, která doprovází klienta, je mnohdy nepřesná a zbytečně 

obsahuje negativní informace, které mají někdy za následek předem si 

ohodnotit klienta, aniţ bychom ho blíţe poznali osobně. 

Příkladem individuálního plánování s nespolupracujícím klientem je například 

tento plán s poměrně krátkými a neúplnými údaji. Je to z důvodů, ţe klient 

odmítá sdělovat své údaje a nechce o nich podrobněji hovořit. Někdy se 

v našem zařízení vyskytují i klienti, kteří odmítají plánovat úplně, a těm je 

samozřejmě vyhověno. Při mém poţádání o spolupráci souhlasil tento klient, se 

zveřejněním pouze těchto základních údajů o jeho osobě. 

Klient BV narozen roku 1943. Jeho dětství nebylo šťastné, ani mládí neproţil 

dobře. Pracoval 10let v  dolech na černé uhlí v Kladně a 6 let v uranových 

dolech v Příbrami. Byl opakovaně vězněn. Vzhledem k jeho nepříznivé ţivotní 

cestě se ocitl v psychiatrické léčebně na odvykací terapii pro potíţe s 

alkoholem, tu však nedokončil. Neměl domov, bydlel většinou u známých nebo 

u bratra. Kdyţ neměl kam jít nebo se jeho zdravotní stav zhoršil, pobýval 

v různých nemocničních zařízeních. Vzhledem k ţivotnímu stylu, který vedl a 

těţké práci v dolech se jeho zdravotní stav zhoršoval. Do našeho zařízení 

nastoupil v listopadu roku 2010, kdy si ţádost podal při pobytu v LDN 

Kralupech.  

Adaptace na nové prostředí neprobíhala příznivě, objevili se zde problémy 

s financemi, spolubydlícími a dodrţováním pravidel pro pobyt v domově. Přesto 

se mi podařilo splnit alespoň jedno přání klienta a tím bylo pracovat. Po 

domluvě s vedením domova, byl klient zaměstnán a vypomáhá za finanční 

odměnu s technickým provozem domova a tím si zlepšuje své postavení a 
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finanční situaci. Ostatní přání a cíle, které si klient přeje, není v našich ani jeho 

moţnostech dokázat splnit. Proto není s naší sluţbou spokojen a uvaţuje o 

změně bydlení, která je pro něj vhodná vzhledem k jeho dobrému zdravotnímu 

stavu a velké míry soběstačnosti.         

3.2 Prověření znalostí a metody práce a problémů v komunikaci 

pracovníků v sociálních službách. 

Aby se mi podařilo prověřit znalosti, metody práce a problémy v komunikaci 

s klienty u pracovníků v sociálních sluţbách, zvolila jsem jako výzkumnou 

metodu dotazník s 8 uzavřenými a 3 otevřenými otázkami. Celkem jsem 

rozeslala 70 dotazníků do 3 zařízení sociálních sluţeb, Domovů pro seniory 

v období od ledna do března 2012. Dotazníky byly předány respondentům 

prostřednictvím svých vedoucích – koordinátorů klíčových pracovníků. 

Anonymita byla zachována prostřednictvím vkládání vyplněných dotazníků do 

obálek. Návratnost dotazníků byla 90%. 

 

Výzkumná otázka č.1- Na jaké pracovní pozici pracujete v sociální službě? 

 

 

Pracovní pozici pracovníka v sociálních sluţbách – ostatní personál v soc. 

sluţbě zastává 66% respondentů, 20% respondentů je pečujících nebo 

zdravotních sester, 14% respondentů je vedoucích nebo administrativních 

pracovnic. 
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Výzkumná otázka č. 2 - Zabývá se Vaše zařízení plněním a zpracováváním 

Standardů kvality v sociální službě s cílem zkvalitnit poskytovanou službu 

klientům v zařízení? Odpovědělo 100% respondentů kladně. 

Výzkumná otázka č.3 - Myslíte si, že individuální plánování s klienty ve 

Vašem zařízení přispívá k lepšímu navázání kontaktu s klientem a 

poskytování služby( podpory nebo pomoci) v takové míře, jakou klient 

potřebuje a žádá? Kladně odpovědělo 87% respondentů a moţná 13% 

respondentů, negativně neodpověděl ţádný respondent. 

 

Výzkumná otázka č.4 – Při individuálním plánování se Vám lépe 

komunikuje, tvoří plán a následně realizuje cíl klientů více s muži nebo s 

ženami? 

 

  75% respondentů odpovědělo, ţe v tom není rozdíl, 22% respondentů raději 

komunikuje s ţenami, 3% respondentů s muţi. 
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Výzkumná otázka č.5 - Jakým způsobem spolupracují rodiny při získávání 

informací, plnění individuálních plánů a komunikaci s klienty? 

 

 

 

 56% respondentů uvádí, ţe rodina spolupracuje pouze občas, 35% 

respondentů uvádí velmi dobře, 9% respondentů uvádí, ţe rodina 

nespolupracuje nebo klient rodinu nemá. 

 

Výzkumná otázka č.6 - Jaká komunikace je pro Vás nejvíce obtížná nebo 

máte pocit, že se jí raději vyhýbáte, protože se Vám zdá neefektivní nebo 

nevíte jak komunikovat? 
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35% respondentů obtíţně komunikuje s klienty s poruchou řeči, 30% 

respondentů s duševně nemocnými klienty, 26% respondentů s klienty 

s demencí a 9% respondentů nemá potíţe s komunikací. 

Výzkumná otázka č.7 – Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace 

při plánování s nekomunikujícími klienty? 
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46% respondentů získává informace o klientovi od rodinných příslušníků, 26% 

respondentů z dokumentace klienta, 18% respondentů získává informace přímo 

od klienta. 

 

Výzkumná otázka č. 8 - Jaké znáte techniky alternativní komunikace s 

klienty, kteří nekomunikují (např. klienti s demencí, poruchou řeči, 

duševně nemocní nebo v depresi)? Pokud neznáte odborný název, popište 

techniku vlastními slovy. 

 

Metodu pozorování zná 21% respondentů, manuální znaky 20% respondentů, 

piktogramy 15% respondentů, empatickou fantazii 9% respondentů, písmo 6% 

respondentů,  bazální stimulaci 5% respondentů, komunikační tabulky 5% 

respondentů, znakovou řeč 5% respondentů, imaginativní rozhovor 4% 

respondentů, ukazování předmětů 3% respondentů, počítačové programy 2% 

respondentů, písmenkovou tabulku 1% respondentů, Brailovo písmo 1% 

respondentů, preterapii 1% respondentů, reminiscenci 1% respondentů,        

5% respondentů nezná ţádné metody AAK 
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Výzkumná otázka č.9 – Jaké metody náhradní komunikace s lidmi s 

postižením umíte používat při komunikaci s klienty ve Vašem zařízení?   

 

 

 

 

 

 

Manuální znaky pouţívá 21% respondentů, piktogramy 21% respondentů, 

písmo 16% respondentů, pozorování 13% respondentů, bazální stimulaci 5% 

respondentů, reminiscenci 5%, empatickou fantazii 4%, ukazování předmětů 

3%, počítačové programy 2%, hudbu 1% respondentů, písmenkovou tabulku 

1% respondentů, 8% respondentů nepouţívá ţádné metody AAK. 
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Výzkumná otázka č.10 - S jakými problémy v komunikaci se nejčastěji 

setkáváte při práci s klienty s demencí, duševní poruchou nebo poruchou 

řeči? 

 

38% respondentů uvádí rezignaci, uzavřenost, apatii, 35% respondentů uvádí 

plačtivost, smutek, deprese, 26% respondentů uvádí rozčilení, křik, agresivitu. 

 

Výzkumná otázka č. 11 – Zažili jste někdy sami u sebe situaci, kdy jste 

nemohli běžně komunikovat s ostatními? Jestli ano popište jakou, jak jste 

se při ní cítili a reakce ostatních lidí. 

74% respondentů nemá ţádnou osobní zkušenost s poruchou komunikace,  

26% respondentů uvádí, ţe ano. Například dočasnou ztrátu hlasu při 

onemocnění hlasivek, ztrátu sluchu při onemocnění uší, pobyt v cizině, syndrom 

vyhoření a deprese při povodních. Respondenti uvádí negativní pocity, 

bezmocnost, rozčílení, uzavřenost a neochotu komunikovat s okolím. 

 

 



 

48 

 

4. Diskuse 

Cílem mé absolventské práce s názvem ,,Komunikace v rámci individuálního 

plánování“ bylo přiblíţit problémy komunikace se seniory a zmapovat moţnosti 

Alternativní komunikace. Pomocí dobře sestaveného plánu péče a 

individuálního plánu zkvalitnit klientovi poskytovanou sluţbu a docílit u něj co 

největší míru soběstačnosti a pocitu moţnosti svobodného projevu svých přání. 

Zapojit klienta do běţných denních aktivit, navázat spolupráci s rodinou, 

začlenit ho mezi své vrstevníky ve svém okolí. 

V praktické části jsem se zabývala pouţitím nových metod práce se seniory při 

tvorbě individuálních plánů, jejich úskalími a problémy při komunikaci s klienty. 

V praxi se ukázalo, ţe klienti velice kladně reagují na snahu pracovníků lépe se 

s nimi dorozumět a těší se na kaţdé příští setkání a moţnost si popovídat o 

svých potřebách, přáních a radostech, které proţívají. Mají rádi, kdyţ se jim 

někdo věnuje, tělesně se jich dotýká nebo stimuluje jejich smysly. Jejich 

spokojenost je příjemnou motivací pro pracovníky, protoţe nejsou všechny 

prováděné ošetřovatelské úkony příjemné, voňavé a mnohdy zasahují do 

nejintimnějších zón klientů. Správná komunikace tak pomůţe k získání důvěry 

klienta a pocitu opory pracovníka v nepříjemných situacích. 

 Formou dotazníkového šetření jsem poţádala o spolupráci i ostatní pracovníky 

v Domovech pro seniory, abych zmapovala jejich přístup, znalosti a moţnosti při 

práci se seniory. Domnívám se, ţe kvalita poskytovaných sluţeb a 

profesionalita pracovníků v sociálních sluţbách stále roste. Díky povinnému 

vzdělávání pracovníků a kladení důrazu na Standardy kvality a individuálnímu 

přístupu ke klientovi se velice zlepšila i komunikace s klienty, kteří trpí poruchou 

dorozumívání se. Moţnosti vyuţití nových metod tak závisí především na 

nabídce, kvalitě a finanční dostupnosti školících seminářů, délce vykonávané 

praxe v pozici pomáhajícího pracovníka, ale také na moţnostech a aktivitě 

pracovníků.  
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Z dotazníkového šetření se ukázalo, ţe většina respondentů má problémy při 

komunikaci s klienty trpící demencí, poruchou řeči nebo duševně nemocnými 

klienty a také se velmi často setkávají s negativními reakcemi při nedostačující 

komunikaci s nimi. Reakce klientů bývají individuální, při nedostatečném 

porozumění přání klienta se pracovníci setkávají s rozčílením křikem a 

agresivitou klienta, s pláčem, smutkem a depresí, v další fázi pak s uzavřeností, 

rezignací a apatii při dlouhodobé neúspěšné komunikaci. Důvodem těchto 

problémů by mohly být nedostatečné znalosti pracovníků při vyuţití 

alternativních metod komunikace s klienty. Výsledky šetření potvrzují, ţe 

respondenti znají a pouţívají pouze základní intuitivní techniky a metody 

alternativní komunikace. Pouze 5% respondentů ovládá koncept bazální 

stimulace, 2% respondentů vyuţívá metodu reminiscence a pouhých 2% 

respondentů vyuţívá specielně upravené počítačové programy. Nikdo 

z respondentů nepracuje s metodou validace, preterapie, rezoluční terapie, 

facilitované komunikace nebo nepouţívá znakovou řeč. 5% respondentů 

neovládá ţádné techniky alternativní komunikace. Překvapivé bylo zjištění, ţe 

většina respondentů (46%) čerpá informace o klientovi z ošetřovatelské 

dokumentace, 36% respondentů získává informace od rodinných příslušníků a 

pouze 18% respondentů přímo od klienta.  

Osobní zkušenost s problémovou komunikací uvádí pouze 26% respondentů, u 

nichţ se vţdy jednalo pouze o přechodnou záleţitost poruchy komunikace. 

Reakce okolí popisují jako překvapivé, ale pozitivní ve smyslu vstřícnosti a 

pomoci. Osobní pocity však uvádějí jako negativní, nepříjemné a těţko 

zvládnutelné. Většina z nich hledala únik do ústraní a nechtěla komunikovat, 

protoţe cítila bezmoc a také rozčílení nad svou situací. 

Z mých příkladů individuálního plánování s klienty vyplývá, ţe komunikace je 

v naší sluţbě velmi důleţitou součástí práce všech pracovníků. Nejvíce zde 

záleţí na povaze pracovníků, kteří vykonávají tuto velice psychicky i fyzicky 

náročnou profesi. Umění komunikovat a umět se vcítit do role druhého je 

darem, který se však musí dále rozvíjet. Proto není měřítkem kvality vzdělání 

nebo délka praxe v sociální sluţbě, ale spokojený klient i pracovník. Důleţitá je 
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také podpora pracovníků formou supervize. Pokud budeme chtít přijmout mezi 

sebe lidi s postiţením, ţít s nimi, naslouchat jim, znát jejich potřeby, sny a přání 

je to nejdůleţitější co potřebujeme proto, abychom s nimi dobře komunikovali. 

Ostatní se můţeme naučit později. 

Další velmi váţenou skutečnost jsem si v praxi uvědomila je důleţitost 

spolupráce rodiny při poskytování podpory a péče o seniory. Zájem okolí a 

hlavně rodinných příslušníků je tou největší motivací pro klienty ve snaze 

dosáhnout jejich cíle. Pohled na klienta očima jeho nejbliţších můţe zásadně 

ovlivnit přístup a chování nejen klienta, ale i personálu. Vzájemně si tak mohou 

pracovníci a rodina předávat cenné informace a nejen psychicky podpořit 

klienta v jeho náročné ţivotní etapě. Rodina se tak můţe aktivně zapojit do 

ţivota svého blízkého a nemusí se trápit pocitem, ţe ho odloţili stranou a 

nestarají se o něj. 

Jsem ráda, ţe mýty o tom, ţe Domovy důchodců jsou poslední štací pro staré 

lidi, kde jiţ nikomu na nikom nezáleţí, jsou minulostí. Těší mě, ţe kolem sebe 

vidím seniory, kteří i přes svou nelehkou ţivotní nebo zdravotní situaci se ocitli 

v našem zařízení, mají moţnost důstojně proţít své stáří. Zaţívat ještě mnoho 

radosti, úsměvu, proţívat nové záţitky, a pokud dojdou na konec své ţivotní 

cesty, v klidu moci odejít bez pocitu osamění, bolesti a nezájmu.  

Závěr 

V mé absolventské práci jsem se nejvíce věnovala moţnostem alternativní 

komunikace s lidmi, kteří nejsou schopni dorozumět se s námi běţným 

způsobem. 

 Chtěla jsem pomoci těmto lidem, kteří stále čekají, aţ se jim budeme věnovat. 

Někteří z nich si nedokáţou poţádat o to co potřebují, vyjádřit slovy co cítí a 

jsou odkázáni na pomoc druhých. Bohuţel se jim stále ještě nevěnuje dostatek 

pozornosti, kterou právě oni tolik potřebují, protoţe jsou díky svému postiţení 

ohroţení izolací od svého okolí. Mnohdy se stávají i oběťmi násilí a poníţení 

protoţe se nedokáţou bránit ani si stěţovat. Práce s nimi je časově velice 

náročná a staví se aţ na konec řady běţných činností. Také nízký počet 
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pracovníků v přímé péči o tyto klienty znemoţňuje dostatečně se jim věnovat. 

Mnoho pracovníků se tak soustředí převáţně na naplnění základní potřeb 

těchto klientů a na dobré slovo nezbývá dost času. I přes všechna tato úskalí si 

myslím, ţe stojí zato věnovat svou pozornost právě těmto lidem, kteří moţná 

nebudou o nás mluvit v médiích nebo psát děkovné dopisy, ale odmění nás 

úsměvem, pohlazením nebo spokojeným výrazem ve své tváři. 

Myslím si, ţe se mi podařilo splnit hlavní cíle mé práce a umoţnila jsem 

pracovníkům i rodinným příslušníkům získat informace jak komunikovat 

s klienty a pouţívat nové metody pro navázání kontaktu s nimi. V mé teoretické 

části se také zabývám problémy komunikace se seniory a bariérami 

v komunikaci. Součástí mé praktické části je vyhodnocení znalostí pracovníků 

formou dotazníkového šetření, čímţ jsem splnila dílčí cíl mé práce. Úskalí při 

tvorbě individuálních plánů mohou být rozdílná, dle ţivotní cesty klienta. 

Důleţité pro kaţdého pracovníka je chránit soukromí klienta a respektovat jeho 

postoje a názory. Zabránit tak manipulativnímu zacházení s klientem a 

rozhodovat za něj. Umoţnit mu začlenit se do společnosti. 

 

 Tato práce má jistě i širší vyuţití např. ve zdravotnických zařízeních, kde 

většinou stále přetrvává anonymita pacientů, nedostačující komunikace a 

direktivní přístup zdravotního personálu. Institucionální zařízení by se měla více 

věnovat této problematice a dále své pracovníky vzdělávat v této oblasti. Také 

společnost by mohla více vyuţít například formu dobrovolnictví, veřejné sluţby 

nebo školních aktivit, aby více pronikla mezi tyto lidi, naučila se jim rozumět, 

znát jejich potřeby a ţít s nimi. 

 

Při psaní mé absolventské práce jsem měla moţnost podrobněji se věnovat této 

problematice a získat tak mnoho nových a cenných zkušeností, které budu moci 

uplatnit při výkonu své profese. Také mí spolupracovníci měli moţnost blíţe se 

seznámit s mou prací, pomáhali mi při zavádění nových metod komunikace do 

praxe a získali tak nové informace a moţnosti lepší komunikace s klienty. 

Chtěla bych jim proto touto cestou poděkovat za týmovou práci. 
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Резюме  

Тема моей выпуской работы - коммуникация в рамках индивидуального 

планирования. 

Моя главная цель в этой работе – опознавать проблемы в коммуникации с 

пожилыми людьми.Записать возможности альтернативной коммуникации с 

клиентами, у которых дефект коммуникации, но и попытаться улучшить 

коммыникацию между работником или членами семьи и клиентом. 

Интегрировать клиента между гругих и помочь ему решать своим 

индивидуальным  проявлением коммуникации реальности, которые имеют 

влияние на качество его жизни и свободное желание. 

Моя гипотеза такая: хорошо коммуниковать с клиентами в домах для 

пожилых людей и знать потребности  умеет мало кто, поетому эта 

коммуникация очень ограниґена. 

Уже 16 лет я работаю медсестрой. Теперь я работаю в доме для пожилых 

людей Видим. 

Дом для пожилых людей – это социальная услуга , которая оказывает 

несамостоятельным пожилым людям поддержку и помощь при обычной 

деятельности.Социальная услуга соблюдает индивидуальность, права, 

потребности и старается создать условия для достойной жизни в старости, 

как дома. 

У каждого клиента в  доме индивидуальный план.В нем устанавливаются 

основные потребности клиента, его желания , мечты и цели, которых он бы 

хотел достать в жизни.Идеально, какда допомогает с индивидуальным 

планом семья клиента. 

У меня на работе очень часто люди с функциональным повреждениям и у 

них дефект в коммунникации.Деменция и мозговое приключение – это 

частые заболевания, которые являются причиной дефекта в 

коммуникации. 
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Коммуникация – основная потребность каждого человека.Знать хорошо 

говорить с людьми с функциональным повреждением – это умение. 

Работники , которые помогают этим людям,  должны учиться новым 

методам, как говорить с людьми.Новые методы например : Базальная 

стимуляция, альтернативная и вербальная  - невербальная коммыникация, 

Реминисценция, Претерапия, Валидация и другие. 

В практическый части я писала об истории клиентов с дефицитом. 

Методом исследования была анкета для работников в домах для пожилых 

людей. 
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Hemiplegie – úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla 

Spastická kontraktura- porucha hybnosti, fixované drţení končetin 

Fatická porucha- neschopnost mluvit nebo rozumět mluvené řeči 
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příloha č.6 - dotazník 

                                   DOTAZNÍK                                                                                                                                                                        
Před sebou máte dotazník, který je součástí mé absolventské práce zaměřené na 
komunikaci v rámci individuálního plánování. Chtěla bych Vás tímto poţádat o jeho 
vyplnění. Jednu nebo více Vámi moţných odpovědí označte např. kříţkem.  

1.Na jaké pracovní pozici pracujete v sociální službě?  

vedoucí -admin. 
pracovnice   pečující - zdr. sestra   

ostatní personál v soc. 
sluţbě 

          

2. Zabývá se Vaše zařízení plněním a zpracováváním Standardů kvality 
v sociální službě s cílem zkvalitnit poskytovanou službu klientům v 
zařízení? 

Ano   Ne  Nevím 

          

3. Myslíte si, že individuální plánování s klienty ve Vašem zařízení 
přispívá k lepšímu navázání kontaktu s klientem a poskytování služby 
( podpory nebo pomoci) v takové míře, jakou klient potřebuje a žádá? 

Ano   Ne   Moţná 

          

4. Při individuálním plánování se Vám lépe komunikuje ,tvoří plán a 
následně realizuje cíl klientů více s muži nebo s ženami? 

s muţi   se ţenami   není v tom rozdíl 

          

5. Jakým způsobem spolupracují rodiny při získávání informací, 
plnění individuálních plánů a komunikaci s klienty? 

velmi dobře- projevují 
zájem   pouze občas spolupracují   

nespolupracují- rodinu 
nemají 

          

6. Jaká komunikace je pro Vás nejvíce obtížná nebo máte pocit, že se 
jí raději vyhýbáte, protože se Vám zdá neefektivní nebo nevíte jak 
komunikovat?   

s klienty s demencí   s klienty s poruchou řeči   
s duševně nemocnými 

klienty 

          



 

 

7.Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace při plánování s 
nekomunikujícími klienty ? 

z dokumentace klienta   od rodinných příslušníků    od klienta 

          

8. Jaké znáte techniky alternativní komunikace s klienty, kteří 
nekomunikují(např. klienti s demencí, poruchou řeči, duševně 
nemocní nebo v depresi)?Pokud neznáte odborný název, popište 
techniku vlastními slovy. 

          

9. Jaké metody náhradní komunikace s lidmi s postižením umíte 
používat při komunikaci s klienty ve Vašem zařízení?   

          

10. S jakými problémy v komunikaci se nejčastěji setkáváte při práci s 
klienty s demencí, duševní poruchou nebo poruchou řeči? 

rozčílení - křik- agresivita   
plačtivost - smutek- 

deprese   
rezignace - uzavřenost- 

apatie 

          

11.Zažili jste někdy sami u sebe situaci, kdy jste nemohli běžně 
komunikovat s ostatními? Jestli ano popište jakou, jak jste se při ní 
cítili a reakce ostatních lidí. 

          

Celý průzkum je zcela anonymní!                                                                                  
Předem děkuji, za Vaší spolupráci a přeji Vám hodně zdraví a úspěchů.                                  

Pavla Jelínková - studentka Vyšší odborné školy MILLS. 

     

     

 

 

 


