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Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na mapování zátěže pracovníků v sociálních službách (neboli
formálních pečovatelů), zvláště na zmapování klíčových kategorií ovlivňujících výši zátěže.
Cílem diplomové práce je definovat kategorie/oblasti zátěže u pracovníků v sociálních službách
pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a na odděleních se zvláštním
režimem, kde jsou specificky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním cílem je
i zjistit, zda se objevují rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem se zátěž na
těchto odděleních liší. Na základě závěrů práce pak budou formulována doporučení pro
management zařízení. Výzkum proběhne v jednom zařízení domova pro seniory, který je tvořen
standardním oddělením a oddělením se zvláštním režimem. Respondenty budou pracovníci
v sociálních službách z obou oddělení v domově.

Klíčová slova
Formální pečovatel, zátěž pečovatele, pracovník v sociálních službách, domov pro seniory,
nástroje měřící zátěž

Abstract

This thesis focuses on mapping out work burden of formal caregivers in social services, above
all on cathegories influencing a level of the burden. Its aim is to describe cathegories/areas of
work burden of caregivers in retirement homes at standard wards and at wards with a special
measures regime, where they take care of clients suffering from dementia. A sub-aim is to find
out whether there are differences in perception of the work burden at the two types of wards
and differences between work burden at these wards. Based on the conclusion of this thesis,
recommendations for the management of retirement homes will be formulated. The research
will be conducted in a retirement home which has both types of wards – the standard one and
the one with speacial measures regime. Its respondents will be the formal caregivers of these
wards.

Key words
Formal caregiver, paid caregiver, burden, measurement of caregiver burden, workload of
formal caregiver, home for the elderly, retirement home, nursing home
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Úvod
Významným fenoménem moderní společnosti je stárnutí populace, o němž se vedou
diskuze v rámci světových debat o veřejném zdraví v 21. století spolu s potřebami spojenými
s dlouhodobou péčí. Téma je řazeno na seznam nových sociálních rizik (Průša, 2011, p. 9).
Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se mezi lety 2010–2050
v rámci členských zemí více než zdvojnásobí počet osob starších osmdesáti let, kdy ze
současných 4 % vzroste na bezmála 10 % (Colombo & Mercier, 2011). V důsledku nárůstu
seniorů se zvyšuje i poptávka po sociálních službách. Tuto skutečnost dokazuje například
dvojnásobný počet domovů se zvláštním režimem na území České republiky v roce 2014 oproti
roku 2008. V roce 2008 byla kapacita lůžek v tomto druhu zařízení 7 396 (využito 7 016 lůžek)
a v roce 2014 14 354 (využito 11 784 lůžek). (MPSV, 2016)
Tyto zásadní změny demografického a sociálního charakteru navozují nutnost plánování
procesů a forem zajištění dlouhodobé péče. Kromě jiného bude potřeba také navýšit množství
profesionálních pracovníků, ať už se zdravotní, nebo sociální kvalifikací. Ačkoli se z hlediska
ekonomického i psychologického jeví snaha o co nejdelší pobyt seniorů v důvěrně známém
domácím prostředí jako vhodnější, v mnoha případech není zajištění domácí péče dlouhodobě
možné. V takovém případě je potřeba vyhledat odpovídající institucionální zařízení.
V současné době se český stát potýká s nedostatkem kvalitních zařízení dlouhodobé péče
a také s nedostatkem kvalifikovaného personálu zajišťujícího jejich chod (Jirkovská, 2016).
Nedostatek pracovníků v sociální oblasti bohužel ovlivňuje i zvýšená fluktuace v tomto oboru.
Ta je často spojována s nízkým finančním ohodnocením a také s psychickou a fyzickou zátěží
na pracovišti.
Vedení těchto organizací by se tak mělo zabývat mapováním zátěže u svých podřízených
a na základě těchto zjištění měnit pracovní podmínky či upravit vzdělávání pracovníků se
zaměřením na zátěžové oblasti, aby se jejich fluktuace snížila a organizace si díky tomu udržela
co nejdéle své pracovníky. Uvedené okolnosti mimo jiné ovlivňuje i současný trend
deinstitucionalizace a individualizace sociálních služeb. S přijetím nového zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. byly popsány standardy, jež definují kvalitu sociálních služeb.
Přestože mapování zátěže pracovníků není legislativně ukotveno, organizace ho může interně
definovat v metodikách a směrnicích souvisejících se standardem č. 10 – profesní rozvoj
zaměstnanců. V případě zjištění např. špatné komunikace s klienty nebo fyzických problémů
s manipulací klientů je možné zaměřit vzdělávání na tyto zátěžové oblasti. Pokud však
neprobíhá mapování zátěže, vzdělávání pracovníků nemusí odpovídat potřebnosti z jejich
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strany, ale musí probíhat podle určitých a předem stanovených parametrů povinného
vzdělávání – individuální plánování, vzdělávání v BOZP a další.
Tématem diplomové práce je mapování zátěže pracovníků v sociálních službách (neboli
formálních pečovatelů), zvláště na zmapování klíčových kategorií ovlivňujících výši zátěže.
Střední management může využít mapování zátěže pro jednotlivé pracovníky, ale i pro celé
týmy či oddělení. Výstupy mohou posloužit pro nastavení vzdělávacího plánu pro zaměstnance
nebo také pro přijetí nového pracovníka na oddělení. Veškeré podklady může dále použít
střední management jako důkaz pro vyšší management, ale i pro konkrétní kroky ke zvyšování
kvality sociálních služeb.
Cílem diplomové práce je definovat kategorie/oblasti zátěže u pracovníků v sociálních
službách pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a na odděleních se
zvláštním režimem, kde jsou specificky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním
cílem je i zjistit, zda se objevují rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem se
zátěž na těchto odděleních liší.
Teoretickou část této práce bude tvořit literární rešerše výzkumů z českých a zahraničních
databází zabývajících se mapováním zátěže pečovatelů a dostupných měřících nástrojů. Pokud
je čerpáno ze zahraniční literatury, je nutno uvést, že se jedná o volný překlad autora diplomové
práce.
Praktickou část bude tvořit kvalitativní výzkum, který proběhne v jednom zařízení
domova pro seniory – na standardním oddělení a na oddělení se zvláštním režimem. Na základě
výsledků výzkumného šetření pak budou formulována doporučení pro management zařízení.

9

TEORETICKÁ ČÁST

1 Formální pečovatel
V české literatuře i v odborné praxi se setkáváme s několika pojmy, které můžeme vnímat
jako synonyma – pracovník v sociálních službách, pracovník přímé péče, kvalifikovaný
pečovatel, profesní pečovatel, sociální pečovatel či formální pečovatel. Význam slova
pečovatel se liší v každém státě. V anglicky psané literatuře se setkáme s tím, že formálním
pečovatelem je označována obvykle jakákoliv profese poskytující péči – zdravotní sestra,
neregistrovaná sestra, asistent sestry, ošetřovatel, pečovatel a další. (From, 2015)
Problém v definici formálního pečovatele deklaruje Claudia K. Y. Lai (2003), která
nesouhlasí ani s rozdělením formálního a neformálního pečovatele. Často toto rozdělení není
jednoznačné a obsahuje i rozdíly v každém státě, a to jak v kompetencích, tak i v obsahu
a rozsahu povinného kvalifikačního vzdělání. Jelikož výzkum diplomové práce je zaměřen na
zařízení v České republice, je pro definici a popis formálního pečovatele využita pouze lokální
literatura.

1.1 Definice pracovníka v sociálních službách
K definování pracovníka v sociálních službách jsou podstatné podmínky vymezené
zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, za kterých je možno toto povolání vykonávat.
Mezi ně patří způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, zdravotní a odborná
způsobilost. Jejich prokázání je rovněž zákonem stanoveno.
V tomto zákoně v § 116 je popsáno, že pracovník v sociálních službách je ten, kdo
vykonává:
„přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb
spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání,
manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu
soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských
kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.“
Podle vyhlášky 505/2006 Sb. pracovník v sociálních službách v domovech pro seniory
zajišťuje základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
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1.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti:
1.

volnočasové a zájmové aktivity,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností,
Odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách k výkonu přímé obslužné péče
definuje zákon 108/2006 Sb. v § 116 v bodě 5 takto:
„(…) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného

kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje
u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu (§ 36 zákona č. 96/2004 Sb.)
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které
získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, a u fyzických osob,
které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem.“
Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu
do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka
v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.
Dohled odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách by měl být zajištěn tak, aby při
výkonu dohlížené práce byla dosažitelná rada a pomoc od odborně způsobilého pracovníka
v sociálních službách.
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Obsah kvalifikačního kurzu (obecná a zvláštní část kurzu) a jeho minimální rozsah
(celkem 150 výukových hodin) stanovuje v § 37 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška v příloze č. 4 také obsahuje přehled
oborů vzdělání, po jejichž vystudování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách – např. sociální péče – pečovatelská činnost, sociální činnost,
sociální pečovatelství, sociální činnost v prostředí etnických minorit, vychovatelství, práce ve
zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce.
Podle ust. § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se za kvalifikační kurz považuje i kurz
uskutečněný přede dnem 1. 1. 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů
o zaměstnanosti, pokud byl obsah a rozsah tohoto kurzu srovnatelný s kvalifikačním kurzem
podle § 37 vyhlášky.
Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách
se nevyžaduje u zaměstnance narozeného přede dnem 1. ledna 1957, pokud před 1. 1. 2007
získal nejméně 2 roky praxe při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.

1.2 Kompetence pracovníka v sociálních službách
Pro vymezení přesné definice a legislativních požadavků na pracovní pozici formálního
pečovatele je zásadní stanovení kompetencí a podstatných znalostí, jež by měl pracovník
ovládat.
Tyto kompetence uvedla ještě před vznikem nového zákona například Havrdová (1999)
ve své publikaci, kde je sice formulovala pro osoby pracující v oblasti sociální práce, nicméně
je můžeme použít rovněž pro pracovníka v sociálních službách. Tyto kompetence rozdělila do
šesti skupin:
− Schopnost rozvíjet účinnou komunikaci – umět naslouchat a vytvářet podmínky pro
otevřenou komunikaci, iniciovat spolupráci a motivovat pro změnu v zájmu klienta
− Schopnost orientovat se v potřebách (i zdrojích) klienta a společně plánovat postup
k naplňování těchto potřeb
− Podporovat a pomáhat k soběstačnosti – umět poskytnout emoční podporu
− Poskytovat nebo zajišťovat přiměřenou úroveň podpory, péče, ochrany a kontroly
− Pracovat jako odpovědný člen organizace – přispívat k hodnocení a zlepšování její
práce a účinnosti služeb pro klienty a efektivně využívat všech zdrojů; spolupracovat
s kolegy
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− Odborně růst – reflektovat osobní stresy, jejich příčiny a projevy a emočně se
vylaďovat, využívat kontaktů a výměny zkušeností na seminářích a vzdělávacích
akcích, sdílet s kolegy profesionální nejistoty, ve spolupráci s druhými kriticky
hodnotit vlastní rozvoj a dále se učit, umět si zorganizovat práci
Nováková (2008) kompetence pečovatele dělí na tyto kategorie:
−

−

Odborné
−

vykonávat úkony zajišťující osobní a životní potřeby klienta

−

znát metody práce s jednotlivcem i se skupinou

−

odborně vést dokumentaci o klientovi

−

znát pracovněprávní předpisy

−

dodržovat BOZP

−

jednat eticky

Poradenské a konzultativní kompetence
−

−

Diagnostické kompetence
−

−

−

−

poradenství směrem ke klientovi, k jeho rodině i široké veřejnosti
zjišťování příčin jeho bio-psycho-sociálních problémů

Organizační a řídící kompetence
−

vyhodnotit situaci

−

plánovat a projektovat

−

být flexibilní

−

rozhodovat

Komunikativní kompetence
−

ovládat pravidla verbální a neverbální komunikace

−

aktivně naslouchat

−

správně komunikovat s klienty a s jejich rodinami a spolupracovníky

Reflexe vlastní činnosti
−

supervize

−

dodržovat duševní hygienu, relaxovat

−

prevence syndromu vyhoření

−

modifikovat své přístupy, použité metody

Kromě odborných znalostí a dovedností je nutné, aby byl pečovatel sociálně zralou
osobností, identifikoval se s rolí pečovatele a byl schopen svědomitě a odpovědně vykovávat
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tuto činnost (Mlýnková, 2010). Michalík (2011) tentýž požadavek na vlastnosti pečovatele
nazývá socio-psychickými předpoklady, kam řadí stabilitu osobnosti, trpělivost, empatii,
ochotu a toleranci. Nováková (2008) dále definovala důležité vlastnosti, jež by měl správný
pečovatel mít – vnímavost, pozornost, vytrvalost, samostatnost, odpovědnost, spravedlnost,
laskavost, ctižádostivost, tvořivost, optimismus, zdvořilost a vzdělanost. Zároveň je
vyžadována určitá manuální a pohybová obratnost, intelektová úroveň k samostatnému řešení
problémů, schopnost se soustředit, předpoklady sociální a autoregulační jako například
schopnost soucitu, úcty a respektu. (Mlýnková, 2010; Nováková, 2008)
V současné době se může pečovatel setkat i s požadavkem ovládání počítače pro nutnou
digitální administrativní práci – individuální plány, vykazování péče, záznamy o poskytované
péči v sociálních programech (např. Cygnus, Orion) či jiné úkoly spojené s poskytováním
přímé péče.
Kromě definovaných kompetencí samotného pracovníka v sociálních službách je
podstatné pro kvalitní poskytnutí péče znalost vnitřních předpisů zařízení (směrnice, metodika,
pracovní postupy, etický kodex ad.) a dodržování standardů kvality sociální služby dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb. Kromě 15. standardu s názvem „Zvyšování kvality sociální služby“ jsou v níže
uvedených standardech podstatné pro kvalitní výkon péče následující kritéria:
1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb – Poskytovatel má písemně zpracovány
pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.
2. Ochrana práv osob – Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro
předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít
k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv
osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
5. Individuální plánování průběhu sociální služby – Poskytovatel plánuje společně
s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby.
9. Personální a organizační zajištění sociální služby – Poskytovatel má písemně
zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti
jednotlivých zaměstnanců.
10. Profesní rozvoj zaměstnanců – Poskytovatel má písemně zpracován postup pro
pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování
osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. Poskytovatel také zajišťuje pro
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zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba,
podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.
Jak je již patrné ze souhrnu kompetencí, nároky na pečovatele jsou opravdu vysoké.
Kromě výše vyjmenovaných kompetencí a znalostí si může kdokoliv domyslet navíc
požadavky organizace, představy nadřízených, přání a nároky jak klienta, tak i rodinných
příslušníků (Auer, 2015). Tyto všechny požadavky by měl pečovatel splnit a přitom zvládat
svoji práci kvalitně a bezchybně. Není tedy divu, že se v praxi setkáváme s problémy zátěže
u pracovníků v sociálních službách. Zátěži bude věnována třetí kapitola.
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2 Individualizace
Pojem kvalita v sociálních službách se začíná objevovat na konci 90. let minulého století.
Postupně vyvstala potřeba tento pojem zakotvit i do legislativy v podobě Standardů kvality
sociálních služeb, jež byly popsány v předchozí kapitole. Standardy kvality kladou na
individualizaci velký důraz a považují ji za jednu ze zásad sociální práce. V předchozí kapitole
je uveden Standard č. 5, který deklaruje, že pomoc musí vycházet z individuálně určených
potřeb osob. Tím došlo k zásadním změnám v přístupu ke klientům. Zákon také
poskytovatelům sociálních služeb určuje povinnost plánovat průběh služby podle osobních cílů,
potřeb a schopností osob, kterým sociální služby poskytují. Důraz kladený na jedinečnost
člověka umožňuje vidět odlišnosti jedince v pozitivním světle. Povinnost respektovat
jedinečnost je také jednou ze zásad Etického kodexu sociálních pracovníků ČR. (APSSCR,
2018)
Kvalitu péče definuje Horecký (2008 sec. cit. in Malíková, 2011, str. 134) „jako soubor
vlastností a znaků nějaké činnosti, které se vztahují na naplnění daných požadavků“.
Mikulková (in Herman a kol., 2008) do kategorií, které definice kvality často obsahují, řadí
zejména spokojenost klienta, jak je reagováno na jeho potřeby, odbornou úroveň a kontinuitu
péče, cenovou přiměřenost a dostupnost, odpovídající prostředí a bezpečí.
Právě znalost klienta a jeho potřeb je základním východiskem pro individualizovanou
péči, která je považována za nejlepší metodu v péči o staré lidi v zařízeních dlouhodobé péče.
(Štegmannová in Havrdová a kol., 2010)
Současná péče o seniory je holisticky zaměřená na člověka jako na bio-psycho-sociospirituální jedinečnou bytost s vlastní minulostí, zkušenostmi, radostmi i životními ztrátami. To
všechno má vliv na jeho chování, zvyky, návyky, názory a postoje (McCormack, McCance,
2006). Každá z těchto složek s sebou nese jisté potřeby, které člověk potřebuje uspokojit. Často
jedna potřeba navazuje na druhou, případně si někdy vhně odporují. Jedná se tedy více o jejich
komplex na jednotlivé potřeby dané osoby.
Cílem nových modelů nebo konceptů péče je naplňování reálných potřeb klienta. Existuje
již několik osvědčených a mezinárodně uznávaných konceptů, ze kterých řada poskytovatelů
sociálních služeb pro seniory čerpá a ve větší či menší míře s nimi pracuje.
Jedním z osvědčených konceptů je například Psychobiografický model péče. Jedná se
o ošetřovatelský model využívaný v oblasti geriatrické a geronto-psychiatrické péče
a zaměřený na podporu schopnosti sebepéče seniorů a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost
uchovat či navrátit. Model je určen pro práci s lidmi, kteří mají symptomy demence. Způsob
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práce cílený na seniory s projevy demence je lidský a citlivý k jedinečnosti osobnosti každého
člověka a k jeho vlastní historii. (Böhm, 2015)
Tento model vychází z ošetřovatelského modelu péče L. Juchli (1991), která jako první
definovala aktivity denního života (dále jen ADŽ). Z její práce vycházely i další modely, jako
např. strukturální model M. Krohwinkel (1992). Ve svém modelu péče využila skupinového
rozdělení aktivit denního života. V dalším rozpracování modelu se věnovala důležitosti
biografických dat, která ovlivňují všechny ADŽ. Každá tato aktivita má také svou biografickou
historii. Zde se dostává do propojení s Biografií, jež pro podmínky v České republice
zpracovala Procházková (2014).
Jak uvádí Procházková (2014), nástroj ADŽ je podkladem pro tvorbu individuálních
plánů péče. Poskytování individualizované péče seniorovi je možné pouze tehdy, známe-li
biografii klienta, která je dále rozpracována do jednotlivých aktivit denního života
a rodokmenového schématu. Aktivity jsou dále rozděleny na pozitivní a negativní zkušenosti
ze života seniora, kdy každá aktivita má v životě jedince svou historii. Aktivity denního života
se mimo jiné dají také použít jako nástroj pro skórování zátěže pracovníků.
Níže jsou uvedeny všechny oblasti aktivit, které hodnotí pracovník v sociálních službách
a pravidelně je aktualizuje:
–

komunikace

–

mobilita

–

podpora vitálních funkcí

–

hygiena

–

příjem potravy a tekutin

–

oblékání

–

vylučování

–

problematika sexuality

–

zaměstnat se

–

klid a spánek

–

péče o bezpečné prostředí

–

vztahy

–

zvládání zátěžových situací

–

orientace (místem, časem, osobou, situací)

–

spiritualita (Procházková, 2014)

U každého klienta tak vznikne skóre zátěže, což může sloužit jako materiál pro střední
a vyšší management. Skórování může sloužit jako prokázání míry zátěže pracovníků
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v sociálních službách a dalších zaměstnanců (zdravotních sester, sociálních pracovníků atd.).
To může střední management využít pro mapování zátěže jednotlivých pracovníků, ale i celého
týmu či oddělení. Výstupy skórování mohou posloužit pro naplánování vzdělávacího plánu pro
zaměstnance, pro přijetí nového pracovníka na oddělení, ale i jako argument pro podložení
celkové zátěže na oddělení.
Mapování zátěže má vliv i na tzv. personální klíč. Tento pojem nám říká, na kolik klientů
připadne jeden pracovník na plný úvazek. Obsahuje celodenní (24h) pracovní čas včetně
dovolené, pracovní neschopnosti a povinného školení. Pro zaměstnavatele je personální klíč
podstatný ke změření dodržování či překročení zákonné normy, aby se choval hospodárně a aby
měl argument pro vyjednávání s odbory. Pro zaměstnance je současně argumentem při
vyjednávání se zaměstnavatelem a poskytuje právní jistotu v případě ošetřovatelských či
pečovatelských chyb (MPSV, 2017). Vyšší management může skóre zátěže využít pro
obhajobu personálního klíče a pro tvorbu materiálu, kterým u svých zřizovatelů zdůvodní
potřebnost vyššího počtu pracovníků v přímé péči.

Biografická koncepce péče je zde uvedena z důvodu původního projektu diplomové
práce. V tomto projektu bylo výzkumným cílem diplomové práce ověřit nástroj ADŽ jako
nástroj k měření zátěže formálních pečovatelů a případně porovnat míru zátěže v jednotlivých
oblastech mezi oddělením se zvláštním režimem a standardním oddělením.
Cíle i výzkumná metoda měření zátěže v této diplomové práci musely být změněny poté,
co bylo zjištěno, že tento nástroj mapování zátěže není dosud metodologicky ukotven natolik,
aby mohl být pro výzkum použit.
Při prvotním rozhovoru s autorkou biografického modelu byl domluven návrh projektu
diplomové práce. V empirické části by tak proběhl výzkum v domovech pro seniory
a v domovech se zvláštním režimem, které nemají zkušenost s tímto modelem, a mohlo by tak
dojít k budoucímu porovnání mezi domovy, jež této metody využívají a u kterých autorka
modelu již určitý výzkum provedla. Sekundárním cílem bylo zjistit, zda tento model péče
pomáhá ke snížení zátěže pečovatelů.
Byly tak osloveny všechny projektové domy, které se zapojily do biografického modelu
a mají dle autorky tohoho modelu k dispozici veškeré nutné podklady pro skórování zátěže.
Základem je životní příběh klienta, aktivity denního života, rodokmen a individuální plán.
Veškeré projektové domy tyto dokumenty měly k dispozici, nicméně při rozhovorech
s vedením těchto zařízení vyšlo najevo, že velkým problémem pro komplexní poskytování
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tohoto modelu je vysoká fluktuace. Obvykle lidé, kteří prošli tímto školením, odchází ze
zařízení a nově nastoupivší tímto školením ještě neprošli. Jedno pražské zařízení si tak vytvořilo
svoji vlastní stručnou metodiku biografického modelu, aby i noví zaměstnanci rozuměli
veškerým podkladům a mohli tak poskytovat na počátku alespoň základy tohoto modelu.
Dalším z projektových domů bylo jiné pražské zařízení, v němž prošli školením tohoto modelu
všichni zaměstnanci. Bohužel po dvou letech v zařízení nezůstal ani jeden pracovník, který by
mohl zaškolit ostatní v tomto modelu, a proto začínají nyní po pěti letech zcela od počátku.
Toto zařízení také používá skórování zátěže k jiným účelům než k mapování zátěže pečovatelů.
Tento nástroj využívají pro měření zátěže klienta, ne zaměstnance. Toto skóre sestavuje každý
člen multidisciplinárního týmu – sociální pracovník, klíčový pracovník klienta, zdravotní
sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, případně další pozvaní.
Jak je tedy patrné, nebylo by možné pilotní návrh projektu provést v dostatečné kvalitě
pro úspěšnou obhajobu diplomové práce. V posledních dvaceti letech se však můžeme setkávat
s čím dál tím větším počtem závěrečných prací, článků a studií jak na téma biografického
modelu (Mottlová, 2009; Dvouletá, 2017; Pospíšilová, 2013; Chlupová, 2015), tak i na
individualizaci (Ferguson, 2001; Andersen, 2005; Štegmannová, 2012; Colón-Emeric, 2017).
Existuje například závěrečná práce zaměřená na individualizaci skrze dietní stravování
v domovech pro seniory. (Pechušková, 2016)
Je tedy otázka času, kdy budou vznikat studie na měřící nástroj skrze ADŽ dle
Procházkové (2015). Metodika mimo jiné v současné době vzniká v rámci čtvrtletních schůzek
projektových domů a predikce dokončení je do června 2019. Tento výzkum bude tak možné
uskutečnit v krátké budoucnosti se všemi potřebnými náležitostmi.
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3 Zátěž a nástroje jejího mapování
Jak bylo řečeno výše, individuální péče o klienta je založena na holistickém
(komplexním) přístupu pečovatele ke klientovi, který chápeme jako biopsychosociální
a duchovní jednotu. Holizmus předpokládá systematické uspokojování veškerých potřeb
klientů, které si pečující zvládne pokrýt sám. Vytvoření individuálního, empatického přístupu
ke každému klientovi, umění navázat produktivní vztah s klienty a vlastní ošetřovatelská péče
představují pro pečovatele nesmírnou zátěž v oblasti psychické, fyzické a sociální.
Ačkoliv role pečovatele přináší i pozitivní aspekty, mezi které patří například uspokojení
z vlastní práce nebo pocit sounáležitosti, je věnována daleko větší pozornost pasivním
aspektům, které najdeme v obecném termínu zátěž pečovatelů.

3.1 Zátěž pečovatele
Zátěž můžeme definovat jako faktor působící na organismus a kladoucí požadavky, jimiž
se naruší rovnováha v organismu. Zátěž tak podnítí činnost organismu zaměřenou na obnovu
rovnováhy, přičemž klade zvýšené požadavky na senzorické, mentální, volní procesy
a schopnosti člověka. Stres a zátěž, což jsou dva pojmy často chybně označované jako
synonyma, vznikají tehdy, když je míra stresorů vyšší než schopnosti daného jedince tuto
situaci zvládnout. Zátěž u pracovníků v sociálních službách ovlivňuje hlavně oblast fyzickou,
psychickou, sociální, ale také spirituální. (Kurucová, 2016)
Zátěž zaměstnance můžeme dle českého pracovního práva zařadit do péče o zaměstnance.
Tuto problematiku upravuje nejvíce zákoník práce č. 262/2006 Sb. v hlavě šest v druhé části,
jako např. pracovní a životní podmínky a odborný rozvoj zaměstnanců (§139). Tyto právní
normy mají spíše doporučující charakter. Lze je chápat jako obecné určení zaměstnavatelovy
činnosti, které musí být konkretizováno zejména v kolektivních smlouvách, a nepůsobí-li
u zaměstnavatele odbory, ve vnitřních předpisech. (Foot, 2002)
Zátěž formálního pečovatele ovlivňuje celý výkon v zaměstnání a pro zaměstnavatele je
tak podstatné, aby se zátěž zmírnila na co nejnižší úroveň. V literatuře se můžeme setkat
i s pojmem pečovatelská zátěž. Tento výraz je používaný pro popis toho, co se stane, když je
psychické i fyzické zdraví pečovatele ohroženo nebo pokud požadavky péče převýší možnosti
pečovatele (Honea et al., 2008). V současné době je pozornost věnovaná především
nemocnému, ne jeho pečovateli (Tabaková, Václaviková, 2008). Zachování zdraví
a spokojenosti pečovatelů je nezbytné pro maximální pohodu obou stran (Shilling et al., 2016).
Snížení pečovatelské zátěže je součástí profesionálního ošetřovatelství, které usiluje o zlepšení
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kvality života nejen pacienta ale i pečovatele a dále usiluje o podporu léčby u pacienta (Honea
et al., 2008). Používáním škál k hodnocení zátěže pečovatele je možné určit stav pečovatele,
identifikovat prediktory zátěže a zjistit výsledky intervencí. (Martinez-Martin et al, 2012)

3.2 Druhy zátěže
Níže jsou uvedené druhy zátěže, se kterými se můžeme setkat v literatuře. Nicméně jak
bylo řečeno výše, člověka musíme brát jako komplexní individualitu, která má své bio-psycho-sociální potřeby i spirituální. Uvedené druhy zátěže tak čtenář musí brát s rezervou, jelikož je
nelze jednoduše oddělit. Obvykle jsou mezi s sebou propojené a příznaky jednoho druhu mohou
ovlivnit jiný druh zátěže.
3.2.1

Psychická zátěž
Hladký (1999) definoval psychickou zátěž jako vyrovnávání se s požadavky, kladenými
na jedince, vyplývajícími ze vztahu mezi jejich náročností a vlastnostmi, jimiž je jednotlivec
k jejich zvládání vybaven. Stres je mezním případem zátěže, kdy se požadavky dotýkají či
překračují možnosti člověka je zvládnout.
Psychická zátěž je interakcí mezi požadavky, které na člověka klade život, různé situace
a prostředí, a mezi mírou vybavenosti tyto požadavky zvládnout, vyrovnat se s nimi. Reakce
člověka přitom nemůže být pouze tělesná anebo pouze duševní, nýbrž je komplexní, souhrnná,
psychofyziologická.
Psychická zátěž je proces, kdy jedinec psychicky zpracovává a odolává vnějším vlivům
prostředí, ve kterém žije. Jsou to například společenské vazby, události, společenské normy
a práce. Pokud jsou nároky prostředí větší, než je psychická zdatnost jednotlivce, dostane se
jednotlivec do psychického stresu. (Hrnčíř, 2007)
Psychickou zátěž lze rozdělit na zátěž senzorickou, kdy dochází k zátěži periferních
orgánů a odpovědných struktur centrální nervové soustavy, dále mentální zátěž, při níž jsou
kladeny vysoké nároky na zpracování informací, na pozornost, představivost, myšlení, paměť
a rozhodování. Poslední podskupinou je emocionální zátěž, při které dochází k vyvolání
afektivních odpovědí (Hrnčíř, 2007).
Daniel (in Lovaš & Výrost, 1997) navrhuje tuto diferenciaci psychické zátěže:
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1. Těžká psychická zátěž – představuje ohrožení života (závažná havárie, parašutistický
seskok)
2. Střední psychická zátěž – objevuje se tam, kde jsou určité podmínky vyvolávající zátěž
nebo bránící v úspěšné činnosti
3. Lehká psychická zátěž – běžnou činnost lze vykonávat soustavně, protože rušení
nedosahuje hraničního pásma stresoru
Výzkumem a dlouholetou praxí byla ověřena rizikovost několika základních kriterií
a oblastí (markerů, subfaktorů) pracovních podmínek z hlediska psychické zátěže. Podle SZÚ
(2018) k nim patří:
− časový tlak a intenzita práce,
− vnucené pracovní tempo,
− monotonie,
− nároky v oblasti komunikace a kooperace,
− práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu a noční práce,
− vlivy narušující soustředění (nejčastěji hluk – nutné posouzení nejen z hlediska
intenzity, ale i kvality),
− odpovědnost hmotná a organizační,
− riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob,
− pracovní podmínky (práce vykonávané na dislokovaných pracovištích spojené se
sociální izolací),
− šikana, mobbing a další problémy ve vztazích na pracovišti
3.2.2

Fyzická zátěž
Nepřiměřená fyzická náročnost pracovních úkolů vzniká z různých příčin, jako je např.
jednostranné přetěžování určitých svalových skupin končetin nebo trupu, nepřiměřená
hmotnost břemen, s nimiž se ručně manipuluje, fyziologicky nevhodné pracovní polohy,
vynakládání velkých svalových sil aj. (Tuček, 2005)
Negativní vliv působení fyzické zátěže na zdraví člověka se projevuje např. únavou,
zvýšeným počtem pracovních úrazů, potížemi a onemocněním svalově kosterního aparátu,
zejména páteře, onemocněním svalů, šlach a kloubů, úponů a kostí v důsledku jednostranného
nadměrného zatěžování (jednostranného přetěžování). Jsou zjišťovány souvislosti obtíží
kosterně-svalového aparátu s pracovní polohou. Nevhodné pracovní polohy mohou negativně
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ovlivňovat nejen kosterně-svalový aparát, ale i dýchání a krevní oběh. Faktor významně
ovlivňuje výkonnost pracovníka a kvalitu jeho práce. (Tuček, 2005)
Základním kritériem pro hodnocení celkové fyzické zátěže při práci je spotřeba energie.
Energetický výdej při dlouhodobě vykonávané práci má odpovídat přibližně jedné třetině
fyzické zdatnosti pracovníka. (Tuček, 2005)
Fyzická zátěž v některých zařízeních je zbytečně vysoká, jelikož není dobře zajištěno
ergonomické řešení pracovišť. Nadbytečná zátěž pak způsobuje fyzickou únavu, která tak
působí i na psychiku jedince (Židková et al., 2001). Propojení psychické a fyzické zátěže dále
potvrzuje i Kliková (2009) ve své práci. V ní uvádí, že fyzická a psychická zátěž se navzájem
potencují, jelikož zátěž je determinována multifaktoriálně. To potvrzuje i výzkum Schulze (et
al., 2004), ve kterém zmiňuje, že jedním z negativních dopadů péče je únava, spojená
s psychickými obtížemi, jež může vést až k samotnému syndromu vyhoření.
Přehled nejdůležitějších zásad ochrany zdraví při fyzické zátěži, jak je sestavil Tuček (2005):
− ergonomické uspořádání pracovního místa a pracoviště, které musí vyhovovat
tělesným rozměrům jednotlivce,
− odstranit zdroje nepřiměřené fyzické zátěže,
− zachovávat principy správné manipulace s břemeny,
− správně volit rotaci směn,
− zabezpečit dostatečný zácvik pracovníků pro vytvoření vhodných pracovních
stereotypů,
− zabezpečit zvýšenou lékařskou péči, periodické preventivní prohlídky,
− zajistit bezpečnost práce, používat vhodné pracovní podmínky.
3.2.3

Pracovní zátěž
Pracovní zátěž dle VÚBP (2018) lze charakterizovat jako působení pracovních podmínek
a požadavků práce na člověka. Fyziologická a psychická odezva organismu na působení těchto
vnějších podmínek, tj. účinek pracovní zátěže na člověka a jeho schopnosti vyrovnat se s ní,
představuje pro člověka určitou pracovní námahu.
V pracovním procesu lze rozlišit různé znaky zátěže:
− jednostrannou, různorodou,
− krátkodobou, dlouhodobou, přerušovanou,
− lokální, celkovou,
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− bez emočního účinku, nebo s emočním účinkem.
Pracovní zátěž, jež lze celkově chápat jako zvnějšku působící faktory (stresory) na individuum,
lze rozdělit dle VÚBP (2018) na:
− fyzickou zátěž způsobenou svalovým namáháním (například ujití delší trasy nebo
zvedání, otáčení a nošení starších osob);
− fyzikální a chemickou zátěž (například vedro, hluk, nepříjemné pachy);
− psychosociální zátěž pracovního světa (například špatné pracovní podmínky).
Pracovní zátěž v kontextu péče o seniory může mít různý dopad na pečující osobu i na
kvalitu poskytované péče. Pokud se zaměříme na příznaky pracovní zátěže skrze tělesné změny
organismu (jež můžeme vnímat jako fyzickou zátěž), jedná se obvykle o ztížený dech, pocení,
napětí a bolesti svalů, zažívací potíže, časté močení. Pracovní zátěž můžeme spojit i s příznaky
psychického vyčerpání projevující se ospalostí, nechutenstvím, monotonií, sníženou tolerancí
pro frustraci a zvýšenou pro podrážděnost až dezorganizaci chování, které může vyústit až
v regresi, a dalšími příznaky objevujícími se během práce nebo těsně po jejím skončení.
(Zimber, 1999)
Zátěž existuje ve své intenzitě nezávisle na dotyčné osobě, daná reakce je individuální.
Co může zásadně ovlivnit rozsah změn, není totiž objektivní velikost zátěže, ale spíše
subjektivní pociťování námahy. Očekávanou reakci lze předvídat jen v tom případě, kdy jsme
schopní rozpoznat a určit další ovlivňující faktory, jakými jsou osobnost, individuální potřeby
a kompetence jednání, dostupné materiální a sociální zdroje. Díky tomu bylo například možné
u práce na směny zjistit, že introvertní pracovníci hůře snáší zátěž než extrovertní. Při
ošetřování pak lze například cíleně použít zvedací zařízení a další pomůcky nebo techniky,
které zřetelně snižují fyzickou zátěž. (Kliková, 2009)
Vlivem dlouhodobého působení zátěže mohou vznikat krátkodobé i dlouhodobé
negativní následky tělesné, psychické nebo behaviorální, jako reakce na stres. Čím déle se
osoba nachází v takové pracovní situaci, která vyvolává negativní reakce, tím vyšší je
pravděpodobnost, že se z krátkodobých stanou dlouhodobé, tedy nevratné, trvalé poruchy
zdravotního stavu (viz tabulka č. 1). V pracovních podmínkách jde o to, aby organizmus
člověka mohl zátěžové situace racionálně řešit i při déletrvající expozici zátěžových podmínek.
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Krátkodobé/aktuální reakce
Tělesné

Psychické

Behaviorální

zvýšení krevního tlaku
zvýšení hladiny adrenalinu

Střední až dlouhodobé reakce
psychosomatické potíže

napětí

nespokojenost

frustrace

deprese

zlost

burn out syndrom

zmenšení výkonu

zvýšená

agrese

alkoholu a tablet

sociální stáhnutí

absentismus

konzumace

nikotinu,

Tabulka č. 1: Přehled krátkodobých a dlouhodobých reakcí těla na zátěž (Zimber, 1999)
Jednou z nejvýznamnějších reakcí na mimořádně zatěžující práci je takzvaný burnout
syndrom neboli syndrom vyhoření.
Pinesová a Aronsonová (1988) definují vyhoření jako stav tělesného a duševního
vyčerpání. Toto vyčerpání je způsobené častým prožíváním emočně náročných situací. Do
takových situací se jedinec dostává kvůli svým velkým očekáváním a vystavováním se častým
stresovým situacím. Vyhaslost se podle autorů projevuje tělesným zhroucením, pocity
bezmocnosti a beznaděje, ztrátou iluzí a negativní změnou přístupu ke svému zaměstnání, ale
i k životu celkově.
Podle dvojice autorů Ch. Maslach a S. Jackson (1997) je vyhoření syndromem
emocionálního vyčerpání, depersonalizace a snížení osobního výkonu. K vyhoření dochází
u těch jedinců, jejichž hlavní náplní práce je práce s lidmi, tzn. tam, kde se věnují potřebným
lidem. Syndrom vyhoření vede ke snížení kvality práce, souvisí s fluktuací a absencí, fyzickou
vyčerpaností, zvýšenou konzumací alkoholu i s manželskými problémy a ztrátou
zamilovanosti.
Mezi zdroje pracovní zátěže řadí Cooper (1985, in Vašina 2009) následující faktory:
− Vlastní obsah a podmínky práce
− Organizační role
− Vzájemné vztahy lidí v organizaci
− Vývoj kariéry
− Organizační struktura a klima
− Vztah domov (mimopracovní oblast) – práce
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Mezi další zdroje pracovní zátěže můžeme dnes řadit technostres, který vychází
z negativního působení technických prostředků na zdraví a psychickou pohodu. (Paulík in
Mlčák et al. 2008)
3.2.4

Pečovatelská zátěž
V české literatuře se s pojmem pečovatelská zátěž setkáme obvykle ve spojení
s neformálním pečovatelem, např. ve studiích Topinkové (1995) či Tošnerové (2001).
Významná souvislost poskytované péče se zátěží, jež se dotýká i formálních pečovatelů, byla
potvrzena Tošnerovou (2001) u těchto faktorů:
-

Potřeba pravidelné péče;

-

Počet hodin strávených se závislou osobou;

-

Stav osoby, o kterou je pečováno;

-

Podpora nejbližší rodiny;

-

Podpora širšího příbuzenstva;

-

Potíže při komunikaci;

-

Schopnosti, ochota ke spolupráci u osoby, o kterou je pečováno.

Mlýnková (2010) ve své publikaci shrnula ještě další stresory v práci pečovatele, při
jejichž dlouhodobém působení může dojít až k syndromu vyhoření:
-

Komunikace s agresivním, nespolupracujícím klientem;

-

Větší počet umírajících klientů;

-

Kontakt s rodinným příslušníkem;

-

Nízké finanční ohodnocení;

-

Neadekvátní a opakované žádosti klientů;

-

Nízká sociální podpora;

-

Vysoké požadavky na pečovatele.

Rozprýmová (in Hermanová et al., 2008) se zmiňuje i o dalších situacích, které jsou
spojeny s péčí o druhé a které mohou ovlivňovat zátěž pečujícího, jedná se o:
-

setkávání se s lidmi v těžkých emočních stavech;

-

konfrontaci s bolestí, smrtí, bezmocí;

-

zacházení s intimitou člověka;
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-

působení bolesti druhým;

-

konfrontaci se soukromými záležitostmi klientů a jejich rodin.

Na výše zmíněné zátěžové faktory nahlíží Nešpor (1995) z jiného úhlu a rozlišuje tyto
dvě kategorie:
-

Nespecifické zátěžové faktory – jsou spojeny s konflikty rolí, směnným provozem,
nutností rozhodovat se při neúplných informacích, časovými nároky, adaptací na nové
situace a nové přístupy, s nároky plynoucími z týmové práce, interpersonálními
problémy, nárazovým charakterem práce a hlukem.

-

Specifické zátěžové faktory – zaměstnanci pracující s klienty, kteří se nacházejí
v různých emočních stavech, mohou být konfrontováni se soukromými záležitostmi
klientů i jejich rodin. Dále se zaměstnanci dostávají do styku s tabuizovanými oblastmi
lidské existence, mezi které patří například působení bolesti druhým lidem, ale také
umírání a smrt.

Péče je spojena s úzkým osobním vztahem zaměstnance a klienta. Pomáhající profese
mohou jedince nadchnout a angažovat jej. Angažovaný pracovník svou práci bere jako
smysluplnou, naopak neangažovaný pracovník se nemusí ve své práci angažovat a ke klientovi
si vybuduje neutrální, někdy však i negativní vztah. Angažovanému pracovníkovi může práce
přinášet zisky, ale zároveň být potenciálním zdrojem problémů. Tyto problémy mohou mít dvě
podoby, první je tendence přebírat kontrolu nad klientem a druhou je tendence obětovat se pro
klienta na vlastní úkor. (Kopřiva, 2000)
Mezi další rizikové faktory řadí Nešpor (2007) nedostatečnou pozornost vlastním
neřešeným problémům, které se mohou stykem s nemocnými aktivovat, a malou připravenost
uspokojovat vlastní psychické potřeby.

3.3 Nástroje hodnotící zátěže pečovatele
Bruštíková (2017) ve své práci uvádí, že v České republice chybí systematický přístup
k posouzení zátěže pečovatele. V domácí literatuře se nejčastěji setkáváme se studiemi
(Topinková, 1995; Tošnerová, 2001), které pracují s nástroji měřícími pečovatelskou zátěž
rodinných příslušníků. Tyto nástroje mohou identifikovat fyzickou i psychickou zátěž
a předcházet tak zdravotním komplikacím. Následné zahájení intervencí ke snížení
pečovatelské zátěže může zlepšit kvalitu života pečovatele.
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Nicméně je podstatné zhodnotit všechny oblasti, které mohou vyvolávat zátěž. Jak
shrnula Bruštíková (2017), zhodnocením jen objektivní zátěže se může přehlédnout oblast,
která vyvolává pečovateli větší zátěž.
Pro zkoumání zátěže profesních pečovatelů se můžeme inspirovat kromě nástrojů
k měření zátěže neformálních pečovatelů i měřicími škálami pro určení zátěže ošetřovatelů,
zdravotních sester a dalších profesí ve zdravotnických službách.
Nástroje byly prozkoumány v těchto databázích:
− Researchgate
− Sciencedirect
− Ebsco Host
− EBSCO Discovery Service
− Centrální katalog Univerzity Karlovy
− Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
− Centrální katalog Masarykovy Univerzity
− Theses
− ProQuest
− PubMed
− Medline
− Google Scholar
− J-Stage
− SpringerLink
− Wiley Online Library
Použitá klíčová slova:
− Zátěž pečovatele
− Zátěž pracovníka v sociálních službách
− Zátěž v domovech pro seniory
− Měřící nástroje zátěž pečovatele
− Caregiver burden
− Workload of caregivers
− Workload in resident care
− Assessment of workload
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− Assessment of burden
− Measurement of burden
− Measurement of workload
− Social caregiver
− Formal caregiver
− Care worker
− Paid caregiver
− Pflegebelastung
− Arbeitsbelastung
V této rešerši bylo nalezeno přes 8 760 článků. Z těchto článků bylo přečteno relevantních
329 abstraktů, z kterých byly vybrány níže uvedené výzkumy, studie i rešerše na podobné téma.
Existuje několik přehledových studií, jež představují veškeré dostupné nástroje k měření
zátěže pečovatelů.
V českých databázích byly vyselektovány závěrečné práce, které se zaměřily na přehled
nástrojů pro neformální pečovatele. Bruštíková (2017) a Jehličková (2014) představily ve svých
pracích několik měřících nástrojů, jež byly převzaty z 26 studií. Práce Cetlové (a kol., 2012)
představuje přehled dostupných měřicích škál a nástrojů pro nelékařské profese zvláště
v ošetřovatelství, z nichž bylo možné použít pro tuto práci tři měřící nástroje zaměřené na
pečovatele.
V anglicky psané literatuře byl přehled dostupných nástrojů rozsáhlejší. Například Jo
Roach (2000) uvedla 35 obecných nástrojů a 19 nástrojů zaměřených na zátěž u osob pečujících
o rodinné příslušníky s demencí. Gibbons (2007) přiblížil ve své publikaci přehled 26 měřících
nástrojů zaměřených obecně na zátěž pečovatele, ale i na nástroje měřící zátěž pečujících
o osoby s demencí či s duševním onemocněním. Na nástroje zjišťující zátěž u pečujících
o osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením se zaměřil i Gelkopf (2014). Ten
ve své publikaci zahrnul 43 měřících nástrojů, jež shrnul ze 347 článků.
V rešerši bylo nalezeno pouze několik studií zaměřených na formální pečovatele.
Například Czuba (2015) se ve své práci zabýval pracovní zátěží formálních pečovatelů, která
může vést i k syndromu vyhoření (Yeatts et al., 2018). Zátěž formálních pečovatelů může
ovlivňovat i dopad behaviorálních a psychologických symptomů demence daného klienta
(Song et al., 2015) nebo úroveň soběstačnosti klientů za pomoci měření aktivit denního života
neboli nástroje ADL (Miyamoto et al., 2010). Z těchto důvodů může docházet i k nedostatku
osob poskytujících profesionální péči (Hodgkin, 2016). Farcnik (2002) ve své práci popsal
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sedm měřících nástrojů, které by měly ulehčit zátěž formálních pečovatelů, a upozornil na
potřebu vytvořit komplexní měřící nástroj pro pečovatele. Pilotním komplexním nástrojem,
jenž nebyl tvořen již z existujících nástrojů a jejich přeformulací jako jiné studie (Miyamoto et
al., 2010; Song et al., 2015), můžeme vnímat ve výzkumu Auer (2015). Ta ve své práci vytvořila
nový komplexní měřící nástroj zaměřený na formální pečovatele v zařízeních pro seniory.
Tento nástroj vycházel z kvalitativní studie u formálních pečovatelů a jejich vnímání zátěže.
(Lechner, 2011)
Mimo uvedené rešerše existuje několik studií, jež se zaměřily na zátěž (spojována zvláště
se stresem a depresí) formálních pečovatelů, kteří buď pracují jako terénní pečovatelé
(Sardadvar et al., 2012; Liang et al., 2018) nebo jako zdravotní sestry, ošetřovatelé v zařízeních
(From et al., 2015) či jako formální pečovatele v domovech s pečovatelskou službou. (Griffiths,
2018)
Níže uvedené nástroje jsou nejčastěji používané v odborné i laické veřejnosti doplněné
o několik nových měřících nástrojů, jež byly nalezeny v rámci literární rešerše.
Tyto nástroje jsou rozděleny podle druhu zátěže, kterou hodnotí – psychická, pracovní
a pečovatelská zátěž. Jak bylo popsáno výše, fyzická zátěž je obvykle spojována s psychickou
(Vinton et al., 1998). V rámci literární rešerše nebyl nalezen ani jeden měřící nástroj pouze na
fyzickou zátěž, pokud nepočítáme výzkumy zjišťující fyzickou zátěž (přesněji bolesti bederní
páteře) při poskytování péče (Suzuki et al, 2016; Yiengprugsawan et al., 2012; Yalcinkaya et
al., 2010). Z tohoto důvodu není fyzické zátěži věnována samotná podkapitola. V přehledu
nástrojů podle druhu zátěže nejsou uvedeny veškeré nástroje, jež jsou poté použity v přehledu
podkategorií zátěže, a to z důvodu možného velkého rozsahu teoretické části. Další důvody jsou
uvedeny v podkapitole níže.

3.3.1 Psychická zátěž
-

MBI-HSS: MBI-Human Services Survey (MBI-HSS) je původní a nejpoužívanější verze
Maslach Burnout Inventory neboli dotazník syndromu vyhoření. Je určen pro
profesionály v oblasti lidských služeb. MBI-HSS se zabývá třemi škálami: emocionálním
vyčerpáním, depersonalizací a osobním úspěchem. (Loera, 2014)

-

Meisterův dotazník – Meisterův dotazník slouží k hodnocení vlivů pracovní činnosti na
psychiku pracovníků. Jedná se o orientační vyšetření psychické zátěže při práci. Dotazník
se skládá z 10 otázek, na které respondent odpovídá na pětistupňové škále. Tato metoda
se velmi často využívá pro svoji nespornou výhodou ve stručnosti, srozumitelnosti pro
respondenty a z důvodu vysoké reliability. (KHSHK, 2018)
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-

SVF 28 – Dotazník SVF (Strategie zvládání stresu) umožňuje zachytit variabilitu
způsobů, které jedinec rozvíjí a uplatňuje při zpracování a zvládání zátěžových situací.
Obsahuje 13 škál a vychází z předpokladu, že strategie určité osoby při zpracování stresu
jsou natolik vědomé, že se lze na ně pomocí verbálních technik dotázat. Zpracování
výsledků SVF 78 umožňuje analýzu strategií směřujících k redukci stresu (pozitivní
strategie) nebo vedoucích k zesílení stresu (negativní strategie). (Janke, 2003)

3.3.2 Pracovní zátěž
-

Hodnocení neurotických potíží N5 – zjišťuje neurastenické, vegetativní, depresivní
a úzkostné potíže. Na základě zjištěné intenzity potíží je pak určena míra dlouhodobějších
neurotických tendencí pracovníka. Dotazník obsahuje 33 otázek na neurotické potíže.
(Hladký, 1999)

-

Dotazník subjektivní příznaky únavy – Dotazník slouží ke zjišťování směnové únavy
subjektivním hodnocením. Podle autora Yoshitakea tvoří strukturu dotazníku tři faktory
(únava centrálního nervového systému, úbytek motivace, somatické příznaky únavy) a lži
skór. Dotazník je tvořen 32 otázkami a zadává se na začátku a na konci směny. (Aritake,
2015)

-

Bortnerův dotazník – Bortnerova škála (původně obsahovala 10 položek, později byla
rozšířena na 12 položek) je určena k vyhledávání rizikových typů chování a postojů
vyskytujících se často u osob ohrožených některými chronickými somatickými
chorobami a zhoršením psychického zdraví. Dotazník podává orientační informace
o těchto faktorech: typ chování, úroveň iritability, tenze, hostility, interpersonální
senzitivity, frustrace a prožívání životních událostí. (KHSHK, 2018)

-

AWLS: Areas of Worklife Survey neboli Oblasti pracovní zátěže vytvořili Maslach
a Leiter, kteří vycházeli ze zkušeností se syndromem vyhoření (MBI) a zaměřili se na
kulturu organizace pohledem zaměstnance. Tento nástroj popisuje pracovní zátěž skrze
šest pracovních oblastí pracovního života, které vymezují vztah mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem – pracovní zatížení, kontrola vlastní práce, ocenění práce,
společnost/vztahy v organizaci, spravedlnost v organizaci, hodnoty zastávané organizací.
(Havrdová, 2010)
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3.3.3 Pečovatelská zátěž
-

Zarit Burden Interview – Tato škála byla vyvinuta pro subjektivní zhodnocení zátěže
u pečovatelů ošetřujících seniory (i s diagnostikou Prakinsonovy choroby) či osoby se
zdravotním postižením. I když se jedná o interview, rozhovor by neměl být jediným
indikátorem pro hodnocení emočního stavu pečovatele. (Zarit, 1980)

-

Caregiver Burden Inventory (CBI) – jedná se o subjektivní dotazník měřící
pečovatelskou zátěž v pěti kategoriích – časová závislost, vývoj onemocnění, chování
pacienta, fyzická zátěž, sociální zátěž a emocionální zátěž. (Novak and Guest, 1989)

− Test ošetřovatelské zátěže – jedná se o modifikovanou škálu Svanborga. Slouží ke
zhodnocení pacientovy soběstačnosti v oblastech aktivit denního života. (Malíková,
2011)
-

Caregiver Reaction Assessment (CRA) je škála, která se skládá z pěti podškál. Ty
identifikují pozitivní i negativní zkušenosti při poskytování péče nemocnému. (Given,
1992)

-

Caregiver Strain Index (CSI) představuje další škálu používanou k hodnocení zátěže
pečovatele. CSI obsahuje 13 otázek, na které se odpovídá ano či ne. Za každou kladnou
odpověď je připočítán bod. Škála se zaměřuje na posouzení pečovatele v oblasti
zaměstnání, finanční situace, fyzického a sociálního stavu a času. (Robinson, 1983)

-

Cost of Care Index (CCI) je měřící škála posuzující omezení vyplývající z potřeb
nemocného a fyzické i psychické důsledky poskytované péče. CCI obsahuje 20 položek
rozdělených do 5 oblastí. Oblasti se zaměřují na osobní a společenské omezení, fyzické
a psychické omezení, ocenění, vnímání péče příjemcem a finanční stránku neformálního
pečovatele. (Jordan, 1986)

-

Montgomery’s Burden Scale – tato škála byla vyvinuta k posouzení objektivní
i subjektivní zátěže pečovatele. Obsahuje 22 položek, které jsou rozlišeny na objektivní
a subjektivní zátěž. (Montgomery, 1985)

-

Sceen for Caregiver Burden (SCB) je škála s 25 položkami, které se zaměřují na
subjektivní a objektivní zátěž v těchto oblastech – chování, obavy, emocionální stav,
sociální oblasti, finance a fyzický stav pečujícího. (Vitaliano, 1991)

-

Caregiver-Perceived Burden Questionnaire (CPBQ) – uvedená škála byla nově
vyvinuta pro posouzení vnímání zátěže pečovatele, který se stará o pacienta se středně
těžkou až těžkou formou Alzheimerovy nemoci. Dotazník je rozdělen na dvě části. První
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oblast se zabývá posouzením pacienta a druhá posouzením pečovatele. Nástroj je navržen
tak, aby zachytil vztah mezi zátěží pečovatele a úrovní ADL pacienta. (Erder, 2012)
-

Parkinson’s Disease Caregiver Burden Questionnaire (PDCB) je nový dotazník, který
byl vytvořen pro přesnější posouzení zátěže pečovatele u Parkinsonovy choroby. Škála
obsahuje 20 otázek, které jsou rozděleny do 7 subškál – fyzická zátěž, spánek, pacientovy
symptomy, povinnosti, podávání léků, sociální oblast účinek péče na vztahu pečovatele
s pacientem. (Zhong, 2016)

-

Professional Care Team Burden (PCTB) – nová měřící škála zaměřená na profesní
pečovatele. Škála mapuje zátěž subjektivní, objektivní a strukturální. Škála vznikla jako
výsledek výzkumu na Danubské univerzitě, dosud její reliabilita nebyla jinde zkoumána.
(Auer et al., 2015)

-

Zátěž pečovatele skrze ADŽ – u tohoto nástroje zatím nebyla měřena reliabilita ani
validita. Nicméně se využívá již v několika zařízeních, které se zabývají
psychobiografickým modelem péče. Tento nástroj se opírá o aktivity denního života
(neboli ADL). Aktivity denního života jsou rozděleny na 15 oblastí. Každou oblast
formální pečovatel subjektivně zhodnotí u svého klienta a z daných oblastí se vypočítá
průměrné skóre, jež vytvoří index zátěže na klienta. (Procházková, 2014)
Mimo výše uvedené nástroje lze do této kategorie zařadit i hodnotící škály, jež se zaměřují

přímo na pečovanou osobu. Pečovatelská zátěž může být ovlivněna náročností poskytované
péče. Tu lze určit podle změření závislosti na pomoci druhé osoby při zvládání základních
každodenních činností nebo dle neuropsychiatrických symptomů, kterými můžeme
identifikovat příznaky demence. Pro tyto činnosti existují tyto nejčastěji používané nástroje
měření:
-

Barthelův test základních všedních činností ADL (activity daily living) slouží ke
zhodnocení stupně závislosti v základních denních činnostech. Vystihuje míru závislosti
klienta na cizí pomoci. Čím vyšší skóre, tím větší pravděpodobnost, že bude klient
schopen žít v domácím prostředí. Hodnocení soběstačnosti je důležité nejen při příjmu
klienta, ale také v době, kdy se uvažuje o jeho propuštění. (Petersen et al., 2001)

-

ABS – poskytuje jednoduchý a rychlý test hodnocení BPSD (Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia, tj. behaviorální a psychologické příznaky
demence) u pacientů s mírnou až středně závažnou demencí. Zjišťuje 10 oblastí:
potulování v domově nebo mimo domov, problémy se stravováním nebo s vylučováním,
halucinace, používání urážejících nebo sprostých slov, obrat denního/nočního režimu,
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vzrušení a rozrušení, apatie a lhostejnost, depresivní a ponurá nálada, násilí, vysoká
podrážděnost. (Abe, 2015)
-

TBS – Troublesome behavior scale – typ BPSD nástroje vyvinutý v Japonsku je určen
pro osoby s mírnou až středně závažnou demencí a zaměřuje se na 3 atributy – rušení
ostatních, zdravotní rizika a lpění na věci. (Asada, 1994)

-

NPI-Q – neuropsychiatric questionare. NPI-Q je sebehodnoticí dotazník určený pro
neformální pečovatele. Obsahuje 12 oblastí, které vymezují zásadní příznaky demence.
Ty se dále posuzují podle závažnosti a utrpení u daného klienta. (Cummings, 1994)

-

NPI-NH – jedná se o verzi NPI-Q, která je určena pro formální pečovatele v domovech
pro seniory. Obsah otázek NPI a NPI-NH je identický, nicméně otázky byly vhodně
přeformulovány. Kromě toho byla měřítka utrpení a závažnosti v NPI přeměněna na škálu
„rušivosti“ (disruptiveness), aby bylo možné změřit dopad poruch chování na
profesionální pečovatele. (Bruštíková, 2017)

3.4 Přehled zmapovaných kategorií zátěže v dostupných měřících nástrojích
Do přehledové literární rešerše bylo nakonec zahrnuto 36 měřících nástrojů. Tyto
nástroje jsou rozděleny podle vnímání pečovatelek na subjektivní a objektivní zátěž. Pod těmito
oblastmi vznikly v rámci rešerše podkategorie, které se nejčastěji opakovaly u více měřících
nástrojů. Východiskem pro vytvoření podkategorií se staly opakující se otázky v měřících
nástrojích, jež se daly do daných tematicky shodných oblastí zahrnout. Pokud se otázka
vymykala dané tematické oblasti, byla zařazena do nové kategorie zátěže. Tyto kategorie byly
pak shrnuty do oblastí zátěže, kterých nakonec bylo vytvořeno devět.
Tyto oblasti zátěže byly pak použity v empirické části jako podklad pro scénář
polostrukturovaného rozhovoru. Do rešerše nebyly zahrnuty nástroje, jež jsou rozšířenou verzí
původní měřící škály, další z důvodu nízké paralely k výzkumnému tématu, či z důvodu
nedostupnosti (nutný poplatek za zobrazení, poplatek za vstup do stránek apod.).

Použité nástroje v rešerši:
ABS – Abe's BPSD score (Abe et al., 2015)
ADL – Activities of Daily Living (Petersen et al., 2001)
ADŽ – Aktivity denního života (Procházková, 2014)
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AWLS – Areas of Worklife Survey (Havrdová et al. 2010)
BAS – Burden Assesment Schedule (Sell et al., 1997)
BCOS – Caregiver Outcome Scale (Govina et al., 2012)
BD – Bortherův dotazník (SZU, 2018)
CAS – Caregiver Appraisal Scale (Lawton et al., 2000)
CBI – Caregiver Burden Inventory (Novak and Guest, 1989)
CCC – Climate Creativity Change (Isaksen et al., 1999)
CCI – Cost of Care Index (Jordan et al., 1986)
CDiS – Caregiver Difficulty Scale (Mccallion et al., 2005)
CDS – Care Dependency Scale (Dijkstra et al., 2012)
CES–D – Canter for Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff et al., 1977)
CPBQ – Caregiver Percieved Burden Questionare (Erder et al., 2012)
CRA – Caregiver Reaction Assessment (Given et al., 1992)
CSI – Caregiver Strain Index (Robinson, 1983)
KST – Key Summary Table (Culpepper, 2010)
MBI–HSS – The Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (Loera et al., 2014)
MBS – Montgomery’s Burden Scale (Montgomery et al., 1985)
MD – Meisterův dotazník (KHSHK, 2018)
N5 – Hodnocení neurotických potíží dotazník N–5 (Hladký; Žídková, 1999)
NPI–Q – The Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (Cummings et al., 1994)
PCB – Perceived Caregiver Burden Scale (Gupta, 2007)
PCTB – Professional Care Team Burden (Auer et al., 2015)
PDCB – Parkinson's Disease Caregiver Burden Questionnaire (Zhong et al., 2016)
PSS – Perceived Stress Scale (Cohen et al., 1983)
RAI–HC – Resident Assessment Instrument for Home Care (Heaney et al., 2003)
R–CWBS – Rapid Caregiver Well–being Scale (Tebb et al, 2013)
SCB – Screen For Caregiver Burden (Vitaliano et al., 1991)
SPÚ – Dotazník subjektivních pocitů únavy (Aritake et al., 2015)
SVF 78 – Stressverarbeitungsfragebogen (Dotazník pracovní zátěže) (Janke et al., 2003)
TBS – Troublesome Behavior Scale (Asada et al., 1994)
TOZ – Test ošetřovatelské zátěže (Malíková, 2011)
ZBI – Zarit burden interview (Zarit et al., 1980)
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OBJEKTIVNÍ

1

2

organizační
zátěž

časová zátěž

spravedlnost v organizaci

AWLS

hodnoty organizace

AWLS

technické vybavení

AWLS, CDiS

časová zátěž

AWLS, CBI, KST, MD, CSI, CAS

zahlcení povinnostmi – změny,
potřeby, konflikty a problémy
na pracovišti
aktivizace (zaměstnat se)
bezpečné prostředí
bolest
hygiena
klid a spánek (denní/noční režim)
komunikace

CSI, PDCB, MBS, CDiS, SVF78,
PSS

ADŽ, CDS, CPBQ
ADŽ, CDS, RAI–HC
ADŽ, CDiS
ADŽ, ADL CDS, TOZ, CDiS
ADŽ, NPI–Q, CSI, TBS, PDCB
ADŽ, CDS, CPBQ, RAI–HC, CDiS
ADŽ, NPI–Q, CDS, TOZ, CDiS,
mobilita
ADL
oblasti
základních
oblékání
ADŽ, ADL, CDS, SCB
3
činností péče orientace
ADŽ, ABS
(ADL)
ADŽ, ABS, ADL, NPI–Q, CDS,
příjem potravy
TOZ, SCB, CDiS
sexualita
ADŽ
spiritualita
ADŽ
ADŽ, ABS, ADL, CDS TBS, RAI–
vylučování
HC, TOZ, SCB, CDiS
vztahy, sociální kontakt
ADŽ, CDS, CPBQ, RAI–HC, SCB
zátěž, Situace
ADŽ, SVF78
agrese – násilí, sprostá slova
ABS, NPI–Q, TBS, CDiS, BAS
behaviorální a behaviorální změny a nálady – ABS, NPI–Q, CSI, TBS, RAI–HC,
psychologické deprese, apatie, euforie, úzkost apod. PDCB, SCB, CDiS, BAS
4
halucinace
ABS, NPI–Q, TBS
příznaky
demence
kognice
RAI – HC, SCB, CDiS
(BPSD)
potulování
ABS, TBS, SCB, CDiS
smysl pro pravidla a hodnoty
CDS
Tabulka č. 2: Objektivní zátěž (vlastní zpracování)
SUBJEKTIVNÍ
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5

6

vztahy na
pracovišti

fyzická zátěž

manažerská podpora + ocenění

AWLS, CCC, KST, PCTB

podpora spolupracovníků

AWLS, CCC, KST, PCTB, SVF78

pracovní vztahy

AWLS, PCTB

pracovní klima (stimulanty kreativity
CCC, KST, SVF78
– svoboda, výzvy, konflikty
CSI, CBI, CPBQ, PDCB, CCI,
fyzická námaha, úroveň fyzického
CRA, CDiS, PCB, BAS, BCOS,
zdraví pečovatele
CAS, RCWBS
nepohodlí pečovatele, ztráta naplnění CSI, ZBI, SVF78, BD, CAS, MBI–
z práce (motivace, sympatie k práci) HSS

7

depersonalizace
(klient=objekt,
bezcitnost)
psychická zátěž úroveň
psychického
zdraví
+ symptomy
pečovatele, emoční vyčerpání +
syndromu
neurotické potíže, příznaky deprese,
vyhoření
stresu (únava, vznětlivost, ztráta
pozornosti, podrážděnost, vysoká
zodpovědnost, nervozita, otupělost,
ztráta chuti k jídlu, ztráta trpělivosti
apod.)
sociální zátěž

schopnost
oddělit
soukromý život

CPBQ, MD, CCI, MBS, CRA,
SVF78, CES–D, N5, SPÚ, BD,
BAS, CSI, PSS, BCOS, CAS,
RCWBS, MBI–HSS

PCTB, CRA, SVF78, CSI, BCOS,
CAS, RCWBS

podpora rodiny
8

MBI–HSS

pracovní

ocenění klientem

a

PCTB, BD, CAS, RCWBS
CCI, ZBI, CRA, BAS, CAS

schopnost poznat, co klient potřebuje CAS, MBI–HSS
TOZ, CDiS, BCOS
9 vztah s klientem spolupráce s klientem
vývojové změny u klienta – změna
CSI, PCTB, SCB, BAS, CAS
osobnosti, zhoršení zdrav. stavu
závislost klienta na pečovateli
Tabulka č. 3: Subjektivní zátěž (vlastní zpracování)
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ZBI, CSI, CBI, CAS

PRAKTICKÁ ČÁST

Předkládaný kvalitativní výzkum se věnuje vnímání zátěže pečovatelů ‒ pracovníků
v sociálních službách v domovech pro seniory a na odděleních se zvláštním režimem.
V následujících kapitolách jsou popsány kritéria výběru respondentů, strategie výzkumu,
postup sběru dat a analýzy dat.
Výzkumné šetření začalo v červnu 2018 oslovením organizací ke spolupráci a trvalo do
listopadu 2018, kdy byla ukončena analýza dat. Samotný sběr dat probíhal v listopadu 2018
a zúčastnilo se jej deset respondentů z jednoho domova pro seniory v krajském městě.

4 Výzkumné cíle a výzkumná otázka
Tématem výzkumu bylo zmapování zátěže pracovníků v sociálních službách (neboli
formálních pečovatelů), a zvláště vymezení klíčových kategorií ovlivňujících výši zátěže. Na
problematiku bylo nahlíženo z pohledu pracovníků v sociálních službách.
Cílem diplomové práce bylo definovat kategorie/oblasti zátěže u pracovníků v sociálních
službách pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a na odděleních se
zvláštním režimem, kde jsou specificky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním
cílem bylo také zjistit, zda se objevují rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem
se zátěž na těchto odděleních liší.
Výzkumná otázka zněla: Jak vnímají zátěž pracovníci v sociálních službách na
standardním oddělení v domově pro seniory a na oddělení se zvláštním režimem?

5 Výběr respondentů
Výzkumný vzorek respondentů byl vybrán tak, aby odpovídal co nejvíce cílům
diplomové práce. Jelikož výzkum měl proběhnout v jednom zařízení, které má jak standardní
oddělení, tak i oddělení se zvláštním režimem, výběr domova proběhl přes registr poskytovatelů
sociálních služeb. V tomto registru byly vyselektovány domy, jež splňují tuto podmínku a mají
počet klientů ideálně souměrný na obou odděleních. Celkem z 369 zařízení (ke dni 14. 5. 2018),
jež mají jak domov pro seniory, tak i oddělení se zvláštním režimem, bylo vyselektováno
10 zařízení, které mají relativně stejný počet klientů na obou odděleních (50–60 klientů na DS
a 20–30 klientů na DZR).
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Po tomto výběru bylo oslovena všechna zařízení, z nichž bohužel ani jedno zařízení
s výzkumem nesouhlasilo nebo neodpovědělo na požadavek ke spolupráci. Výběr tedy byl
posunut na zařízení, která mají alespoň na odděleních či patrech stejný počet klientů, jež si sama
organizace rozděluje. V tomto rozšířeném vzorku bylo osloveno 15 organizací, jež měly tyto
podstatné kvóty uvedené na svých webových stránkách nebo v dostupných dokumentech (např.
výroční zprávy, kronika domova pro seniory, řád domova pro seniory). Organizace byly
osloveny e-mailem, dvě organizace byly osloveny také po telefonu. Z tohoto rozšířeného
výběru souhlasila s výzkumem jedna krajská organizace.
Dle registru toto zařízení nabízí celkem 166 lůžek ve službě domov pro seniory a 34 lůžek
ve službě domov se zvláštním režimem. Zařízení je rozděleno do tří oddělených budov, kde se
na jednom patře nachází 14‒18 klientů. Z toho na jednom patře se nachází v plném stavu 6‒9
pracovníků v přímé péči. Každé patro má svého vedoucího pracovníka v sociálních službách
a každá budova svého vedoucího sociální a zdravotní péče.
Výběr konkrétních respondentů měl předem jasnou strukturu. S výběrem jednotlivých
pracovníků, se kterými byl rozhovor proveden, pomohl ředitel organizace spolu s vedoucí
sociální a zdravotní péče na jedné z budov organizace. Tato vedoucí byla využita jako tzv.
gatekeeper, což je role, kterou Hendl popisuje jako „dveřník“, jenž pomáhá výzkumníkům
v přístupu k zajímavým jedincům a zprostředkuje tak jednotlivé rozhovory (2016).
Vedoucí byla požádána o vytipování klíčových pracovníků v sociálních službách, a to jak
z oddělení se zvláštním režimem, tak i na standardním oddělení. Tito jedinci byli dále vybráni
podle délky praxe, věku a rodinného zázemí. Tato kritéria byla určena z toho důvodu, aby bylo
možné získat na problematiku náhled z různých úhlů pohledu.
Respondentka

Délka praxe

Věk

Vzdělání

Rodinné zázemí

A – standard. odd.

10

42

Základní

Manžel, dítě

B – standard. odd.

15

58

Základní

Manžel, děti, vnoučata

C – standard. odd.

4,5

29

Střední
škola

D – standard. odd.

2

54

Učiliště bez maturity

Manžel

E – standard. odd.

7

34

Základní

Rozvedená, bez dětí

F – zvláštní režim

8

37

Učiliště s maturitou

Partner, děti

G – zvláštní režim

13

55

Základní

Manžel, dítě

39

zdravotnická Partner

H – zvláštní režim

2,5

31

Nadstavba bez
maturity

Svobodná

I – zvláštní režim

5

48

Základní

Rozvedená,
dítě

J – zvláštní režim

3

38

Základní

Svobodná

partner,

Tabulka č. 4: Demografické údaje respondentek (vlastní výzkum)

6 Design výzkumu
6.1 Strategie výzkumu
Vzhledem k cíli výzkumu, kterým bylo popsat, jak vnímají zátěž pracovníci v sociálních
službách, byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu, jež umožňuje proniknout hlouběji do
problematiky zkoumané oblasti.
Hendl (2005) popisuje kvalitativní výzkum jako induktivní formu vědecké metody, jež
obsahuje hloubkové studium jednotlivých případů, nejrůznější formy rozhovorů nebo
kvalitativní pozorování.
Jak dále uvádějí Strauss a Corbinová (1999), je vhodné zvolit kvalitativní metody v těch
případech, kdy chceme získat o zkoumaném jevu detailní informace, které by bylo
v kvantitativním výzkumu složité zachytit. Kvalitativní přístup je také vhodný v těch případech,
kdy o zkoumaných jevech již něco víme, ale snažíme se o nich nalézt nové a dosud
nepodchycené skutečnosti.

6.2 Metoda sběru dat
Při výběru metody sběru dat byla taktéž zohledněna charakteristika výzkumného
problému. Byla zvolena varianta polostrukturovaného rozhovoru, která je podle Reichla
specifická tím, že minimalizuje nevýhody strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru.
Jak uvádí dále Miovský (2006), možnost kombinace prvků nestrukturovaného
i strukturovaného rozhovoru činí z metody polostrukturovaného rozhovoru téměř ideální
výzkumný nástroj pro oblasti aplikace většiny výzkumných plánů v rámci kvalitativního
přístupu.
Částečná míra formalizace výzkumníkovi pomáhá při třídění a analýze získaných dat,
zároveň jistá volnost v rozhovoru dovoluje tazateli pokládat doplňující otázky a umožňuje tak
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plynulejší tok konverzace. Tato metoda je specifická tím, že tazatel má připravené otázky, které
chce respondentovi položit, ale jejich pořadí si volí na základě průběhu rozhovoru a může se
kdykoli na něco doptat. Taktéž konkrétní formulace jednotlivých otázek může být částečně
modifikována. (Reichel, 2009)
Metoda polostrukturovaného rozhovoru se zdála optimální, protože bylo díky ní možné
se ve velkém množství sebraných dat lépe orientovat. Zároveň však rozhovory nebyly
nepřirozené a svázané přílišnou strukturovaností, což by i vzhledem k probírané tematice
nebylo žádoucí.

6.3 Etické aspekty
Etika provádění výzkumů v sociálních vědách není jasně stanovená, řídí se obecnými
principy. (Švaříček, Šeďová, 2014)
Primárním cílem je ochránit informanty, kteří se rozhodli participovat na výzkumu. To
znamená zachovat v každém případě důvěrnost sděleného, seznámit je s postupem výzkumu
a s nakládáním s daty ‒ tj. s jejich nahráváním, přepisem, anonymizací a se způsobem jejich
využití pro účely diplomové práce.

6.4 Průběh sběru dat
Sběr dat proběhl v listopadu 2018 a respondenty se stalo 10 pracovníků v sociálních
službách ze dvou oddělení – 5 ze standardního oddělení a 5 z oddělení se zvláštním režimem.
Samotnému sběru dat předcházela přípravná fáze zahrnující vytvoření scénáře rozhovoru (viz
tabulka č. 5), průvodního dopisu a informovaného souhlasu. Na konci října 2018 proběhly dva
pilotní rozhovory. Po této prvotní fázi sběru dat byly provedeny drobné úpravy scénáře
rozhovoru a následně byly realizovány ostatní rozhovory.

Struktura rozhovoru
Úvod

Představení výzkumu
Informovaný souhlas

Demografické otázky

Délka praxe v oboru
Věk
Vzdělání
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Rodinné zázemí
Hlavní témata
A) Typický den na pracovišti

Otázky
Popište mi prosím, jak vypadá Váš typický
den na pracovišti.
Pokud nepečujete přímo o klienta, co je
nejčastěji Vaší náplní práce?

B) Vztah s klientem a jeho rodinou

Jaké máte zkušenosti s klienty, o které
pečujete?
Jaká byla nejtěžší situace, se kterou jste se
za svou praxi setkala?
Jaké
máte
příslušníky?

C) Vztahy na pracovišti

zkušenosti

s rodinnými

Jak vnímáte pracovní klima?
Jak byste popsala kolektiv?
Jaké máte zkušenosti s nadřízenými?

D) Práce a soukromí

Povězte mi prosím, co děláte ve volném
čase.
Jak zvládáte oddělit pracovní život od
soukromého?

Doplňující otázky

Napadá Vás k zátěži ještě něco, na co jsem
se Vás neptala?
Napadá Vás ještě něco dalšího, co
nezaznělo a chtěla byste dodat?

Tabulka č. 5: Struktura rozhovoru (vlastní výzkum)
Tazatelkou rozhovorů byla autorka diplomové práce. Rozhovory proběhly přímo na
pracovišti pracovníků v sociálních službách během jejich polední pauzy. Přímé místo bylo
vybráno podle zajištění klidného prostředí a podle příjemných podmínek na základě výběru
respondenta. Jeden rozhovor trval kolem 25 minut. V tomto čase není zahrnuto úvodní
představení výzkumu a zakončení rozhovoru. Délka rozhovoru bude ještě probrána
v podkapitole limity výzkumu.
Na začátku jednotlivých rozhovorů bylo vždy respondentům představeno výzkumné
téma. Všichni respondenti byli vždy ujištěni o anonymitě výzkumu a byli dotázáni, zda jsou
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srozuměni s nahráváním rozhovoru na diktafon. Všichni respondenti poté potvrdili
informovaný souhlas ústním souhlasem nahraným na diktafon na začátek rozhovoru.
Úvodní otázka byla zaměřena na demografické údaje. V průběhu rozhovoru byly
respondentům pokládány otázky ze scénáře, které byly tazatelkou podle situace rozvíjeny
doplňujícími dotazy. Na závěr rozhovoru byli respondenti znovu ujištěni o anonymitě celého
výzkumu a bylo jim poděkováno za účast.
Teoretické nasycenosti dat bylo dosaženo po realizování 3 rozhovorů na pracovišti na
každém oddělení zvlášť, nicméně přínosné bylo potvrdit dříve identifikované faktory u dalších
respondentů.
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7 Analýza dat
Po sběru dat, tedy všech rozhovorů s respondenty, byla zvolena transkripce zvukového
záznamu rozhovoru, a to metoda selektivní transkripce. U selektivního protokolu nejde
o zachycení celého kontextu výpovědi, spíše se soustředí na zachycení předem definovaných
informací, respektive těch, jež se vážou ke konkrétnímu tématu. Ostatní informace se zcela
vypouštějí. Je vhodný tehdy, když hledáme konkrétní aspekty nějakého šíře definovaného
problému. (Hendl, 2005)
Kvůli anonymizaci dat byla jména respondentů změněna pouze na písemné označení A
až J jako respondentka (viz tabulka č. 4). Dále byla také vynechána jména ostatních
zmiňovaných pracovníků, místo nich byly vždy použity pouze jejich pracovní pozice.
Při výběru vhodného způsobu analýzy dat byl kladen důraz na výzkumný cíl, proto byla
vybrána metoda tematické analýzy dat. Tematická analýza je metodologicky značně
neukotvená, to znamená, že neexistují pevně stanovené postupy při jejím využívání (Boyatzis,
1998). Autoři se ani jednotně neshodují v jejím zařazení. Někteří ji považují za samostatnou
metodu (Braun, Clarke, 2006), jiní za přístup (Bryman, 2012), či dokonce za postup v analýze
dat (Boyatzis, 1998). Smyslem tematické analýzy je nalezení pravidelností, struktur v datech
(např. Braun, Clarke, 2006). Tyto vzorce autoři nazývají tématy. Pro Brymana (2012) se
obdobnými způsoby hledají vzorce v datech i u většiny dalších kvalitativních přístupů k analýze
dat, jako např. v zakotvené teorii či kvalitativní obsahové analýze. V tomto náhledu je tematická
analýza základem velké části analytických přístupů. Stejně jako u dalších kvalitativních
přístupů i v tematické analýze probíhá kódování. Pro každého autora je vztah kódů a tématu
rozdílný (Bryman, 2012). Pro některé z nich jsou kódy totéž co témata, pro jiné jsou témata de
facto dimenzemi kategorií (např. Boyatzis, 1998).
K analýze bylo přistoupeno s předem připravenými kategoriemi (Boyatzis, 1998), které
byly zjištěny během literární rešerše, jež je uvedená v teoretické části předkládané diplomové
práce. V souladu s metodologickým postupem byl ověřen v průběhu analýzy obsah
jednotlivých tematických kategorií.
Výstupem tematické analýzy je detailní popis každého z vnitřně konzistentních témat,
které jsou popsané v následující kapitole. V jejím závěru reflektujeme zjištění s ohledem na
teoretická východiska této práce a případné výstupy výsledku analýzy.
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7.1 Interpretace dat
Jelikož byly rozhovory vedeny v jedné organizaci, odpovědi respondentek na stejná
témata v mnohých případech nabývají shodných obsahových dimenzí. Z tohoto důvodu jsou
uvedené výroky bez přesně uvedeného respondenta. Pokud je užita výpověď pouze jedné
z informantek, neznamená to, že se u dalších obsahově shodná výpověď neobjevila. Tento
zvolený postup je v souladu se zásadou, že cílem kvalitativního výzkumu není demonstrovat
kvantitu na populaci jedinců, ale celou šíři zkoumaného jevu. (Disman, 2011)
V této kapitole jsou tak výpovědi respondentek rozděleny do předem určených kategorií,
doplněné o kategorie, jež byly vymezeny z analýzy dat:
− Typický den na pracovišti
− Vztah s klientem a jeho rodinou
− Vztahy na pracovišti
− Práce a soukromí
− Doplňující informace
− Porovnání oddělení se zvláštním režimem a standardním oddělením
Následující text nabízí shrnutí výsledných zjištění ke každé kategorii zvlášť. Přibližovaná
témata jsou prokládána citáty z rozhovorů. Citáty jsou předkládány v anonymizované
a v některých případech také zkrácené podobě, ne však za účelem změny smyslu sdělení, ale
vždy pouze z důvodu lepší srozumitelnosti a názornosti.

7.1.1 Typický den na pracovišti
U všech respondentů bylo shodné sdělení o obsahu každodenní náplně práce na oddělení.
„Ráno příjdu do práce, rozdělíme si práci, příjdou sestřičky, ty daj diabetikům inzulín, do
půl hodiny musí mít pak snídani. Pro ostatní pak připravíme snídani, kontrolujeme hlavně, jestli
mají co pít. Protože oni fakt pitnej režim prostě nemaj a musíme na to myslet, skoro je až nutit,
aby něco vypili. Je to fakt hodně důležitý. Všichni to tady víme a opravdu se snažíme, aby měli
pitný režim dodržovaný. Po snídani uklízíme, že jo, no a pak se jede péče – hlavně hygiena.
A než se nadějeme, už připravujeme oběd. Jako dopoledne se člověk fakt nezastaví, to jedeme
jen taktak. Odpoledne po obědě je odpočinek, takže my si dáme polední pauzu a oběd. No
a odpoledne tady u nás lidi hodně chodí na aktivizační program na jiné oddělení. Nejčastěji
chodí na zpívání, do dílny nebo na cvičení s fyzioterapeutkou. Nebo se věnujeme lidem, co
nechtějí ráno hygienu, nebo věnujeme volný čas klientům, kteří nikam nechodí a jsou skoro
45

pořád na pokoji. Nechceme je nechávat úplně bez kontaktu, tak za nimi chodíme aspoň takhle.
Ne každej to ale chce, takže pak třeba něco pouklidíme, no anebo klasicky píšeme plány,
záznamy péče nebo tak nějak tu administrativu.“
„Člověk ráno příjde, je nástup, rozdělíme si práci, pak sestřičky podají léky, u diabetiků
do půl hodiny podáme snídani, u některých musíme i asistovat při podávání stravy. Pak
provádíme hygieny u klientů, pak připravujeme naší jídelnu na oběd, po obědě je polední klid
a odpoledne je to klidnější. To pak píšeme záznamy, kde jakej klient byl, co dělal, no a pak se
podává večeře a jde se domů.“
Z výpovědí také vyšlo najevo, že kromě přímé péče o klienty (kde byla důrazně zmíněna
i kontrola pitného režimu) je další aktivitou sepisování dokumentace, které nejčastěji provádějí
odpoledne v týmech na odděleních.
„… odpoledne děláme papíry. Každý má individuální plán, každý má osvědčený postup,
píše se po adaptaci, ze které se pak vytáhne osvědčený postup…no prostě papíry. Papíry děláme
společně, protože je nás tu 8 na patře. Jsou tu kolegyně, které to chtějí dělat, jsou tu kolegyně,
které to nechtějí dělat, takže po obědě, když není tolik péče, tak se sejdeme a spolu ty papíry
dáme dohromady. I když chceme být hlavně s klienty, ale prostě je to tak… papíry musí být.“
Dokumentaci zmínily všechny respondentky. Více než polovina dotázaných se vyjádřila
o dokumentaci pozitivně, zbylé respondentky braly dokumentaci jako povinnost.
„Papírování zabere spoustu času, ale člověk ví, že to prostě musí být. A někdy je to
i dobrá pomůcka, obzvlášť individuální plán atd., když ty lidi neznáte a nevíte, co můžete
a nemůžete. Je to pak i jednodušší, když zrovna jiný oddělení nemá lidi a vy zastupujete. Vím,
že na to každý tady nadává, ale já jsem celkem ráda, že vím, na čem jsem, a vím, kde co hledat.“
„Jinak zde odpoledne obvykle probíhá práce s dokumentací. Ale je fajn, že je to pořád
o lidech, i když těch papírů a těch věcí kolem je pořád dost.“
Jediný rozdíl v každodenní náplni práce mezi standardním oddělením (dále jen SO)
a oddělením se zvláštním režimem (OZR) spočívá v harmonogramu. Na SO dopoledne
probíhají úkony přímé péče (příprava stravy, pomoc při úkonech osobní hygieny a další)
a odpoledne se klienti účastní volnočasových aktivit mimo oddělení. V tu dobu mají
pečovatelky čas věnovat se dokumentaci nebo klientům, kteří vyžadují individuální péči nebo
se nechtějí aktivit účastnit.
Rozdíl od SO tkví v tom, že na OZR jsou klienti přítomni po celý den, výjimečně jsou
mimo uzavřené oddělení. Pokud se tak stane, je s nimi stále přítomna pečovatelka z oddělení.
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„Je tu jeden človíček, co hrozně miluje hudbu, takže ho vždycky doprovázím na odpolední
koncert. Samozřejmě tady na oddělení zpíváme taky, ale pro něj je to takový zpestření dne,
oblékne se na koncert, připravuje se na to a těší celý den předem. Je to takový rituál, co tady
děláme spolu. Ale musím být pořád u něj. Nemá rád cizí prostředí, který nezná (a to on nikdy
nezná, vyzná se jen na našem oddělení a to ještě jen sem tam), nebo když je tam až moc lidí.
Takže ho doprovodím, jsem u něho, kdyby něco potřeboval (třeba dojít si na toaletu nebo napít
se a tak), no a když se necítí, tak klidně odejdeme dřív a doprovodím ho na pokoj.“
Nicméně stanovení harmonogramu a rozdělení práce bylo na obou odděleních podobné.
„Ráno člověk příjde do práce, dá si kafe a cigáro. Rozdělíme si práci, tu nám rozdělí
vedoucí patra. Je tu stanovený harmonogram, ale jsou tu i lidičky, který mají individuální
potřeby a snažíme se jim vyjít vstříc jak to jen jde. Třeba jedna paní byla celý život zvyklá před
večeří se sprchovat, takže děláme hygienu před večeří.“
Z analýzy dat vyšlo dále najevo, že se pečovatelky setkávají s časovou zátěží. Ta vychází
zvláště z rozsahu vykonané přímé péče. Podle výpovědí se přímá péče děje nejčastěji
dopoledne.
„Kolikrát je to dost fofr, většinou se nezastavíme. Do oběda se fakt nezastavíme, většinou
až odpoledne si člověk oddychne. Většinou odpoledne, když je čas, tak děláme papírování – co
klienti dělali celý den.“
„Každej den toho máme dost, hlavně když se stane nějaká mimořádka, ale to je asi v každé
práci. Pak člověk fakt nic nestíhá a maká ostošest. Ale zase tady se s tím nějak počítá.“
Časová zátěž vzniká zvláště při mimořádných událostech, které zmínila i další
respondentka: „Někdy fakt nestíháme. Když nastanou komplikace, tak si neodpočineme. Což je
třeba, když se klientovi zhorší zdravotní stav. Všechno se v tu chvíli zastaví a pak to musíte
všechno dohánět.“
V rámci otázek na časovou zátěž vznikly během rozhovorů i dotazy na pauzy
a odpočinek. Ty dodržují pečovatelky pravidelně, i když třeba někdy mimo zákonnou normu,
jak je zmíněno níže v citaci.
„Sice ze zákona máme pauzu po 4,5 hodinách, ale tady se to nedá. Neřeknete klientům,
že teď prostě ne, že máme pauzu. Ale nějak si to v kolektivu rozdělíme. Když je čas, tak si
sedneme, nebo se rozkouskujeme.“
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Níže jsou uvedené citace dalších respondentek na téma pauzy a odpočinek.
„Jako jo, máme čas si dojít na záchod nebo se napít, to zase jo. Ale takovou tu pořádnou
pauzu máme fakt v polední pauze na oběd. K tomu si ale vždycky sedneme.“
„No, pauzy jsou tady někdy složitější, ale zase když si potřebuju odběhnout nebo
i vydechnout, tak není problém. Vedoucí to sama i pozná, takže třeba jen na mě koukne a řekne
mi, ať si jdu oddychnout na chvilku. Asi už ví, jak vypadám, když toho mám dost (smích).“
Pečovatelky z OZR se v rámci vnímání pauzy shodly na nutné ostražitosti u klientů
a využívání pauz v rámci odpoledního odpočinku, kdy nejčastěji jsou všichni klienti na
pokojích či odpočívají a nevyžadují péči.
„Tady musíte bejt stále ve střehu, takže jako si člověk neoddychne, ale zase jako člověk
s tím počítá. Není to tak, že bych si fakt neodpočinula. Jsou prostě dny, kdy je to náročnější,
a někdy zase dny, kdy je to všechno v klidu.“
„Tady je vždycky co stále dělat. Tedy jako že bychom si sedli, to tedy ne. Jako jo, sedneme
si ke klientovi, popovídáme si, ale že bychom neměli co dělat, to se tady nestane. Spíš ten oběd
je pauza, k tomu si jedině sedneme. Jinak furt lítáme, ale mě to nevadí. Radši jsem, když mám
co dělat než jen tak stát nebo čekat, až se klienti probudí nebo tak.“
„Pauzy tu máme, určitě i na odběhnutí na záchod nebo napít se a tak. Ale třeba když
máme polední pauzu, tak se někdy stane, že nějaký klient něco potřebuje, nebo vyjde z pokoje
a chodí po chodbě a tak. Tak to se pak věnujete klientovi a dáte si to jídlo později. Ale to k týhle
práci prostě už patří.“

7.1.2 Vztah s klientem a jeho rodinou
Téma vztah s klientem a jeho rodinou bylo v rámci transkripce nejvíce obsáhlé. Analýza
dat byla rozdělena zvlášť na klienta a na rodinné příslušníky.
Klient
Z výpovědí rozhovorů se ukázalo, že většina pečovatelek pracuje s dojmem, že klienti
v domově nejsou dobrovolně.
„Zkušenosti s klienty mám jen dobré. Nevím, jestli to můžu říct, ale nikdo si
nepředstavoval, že tu skončí. Ale já jsem v pohodě, nechodím do střetů. Jsou to staří lidi, kteří
mají své bolístky, které nejvíce trápí hlavně rodina. Většinou je to tak, že jsou přijati, rodina je
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navštěvuje každý den, pak obden, pak jednou týdně, a než se nadějete, objeví se tu jen den po
důchodu.“
„Já mám naše klienty moc ráda. Jen prostě vidíte, že tady nejsou dobrovolně. Buď je sem
rodina vyhnala, nebo si to představovali úplně jinak. Snažím se jim tady udělat pocit domova,
ale vy víte, že to prostě tak nikdy nebude. Domov měli někde jinde a tady si ho už asi nikdy
neudělaj… ale třeba se pletu, nevim no.“
„Víte co, jsou to lidi, kteří museli opustit svůj domov, ať už z jakéhokoliv důvodu a tady
prostě nejsou doma. Možná tak teprve po půl roce mi připadá, že si začínají zvykat, že jsou tady
a domů se nevrátí. Někdy se to u nich pak otočí a snaží se si to tu ,užít‘ co to jde nebo přesně
naopak. Vzdají to, nic je nebaví, raději jsou zalezlí na svým pokoji a moc ani nekomunikujou.
S nimi se pak snažíme co nejvíce pracovat. Ale ne se všemi se nám daří něco udělat.“
Co se týče individualizace v rámci péče o klienty, u všech respondentek zazněly výpovědi
s odkazem na individuální plán či individuální potřeby. Dokonce 3 respondentky přímo uváděly
individuální plán svých klíčových klientů i jejich přání a potřeby. Vzhledem k anonymitě
výzkumu nejsou jejich výpovědi zde uvedené, pro tento výzkum nejsou ani reliabilní, jelikož
nemají vypovídající hodnotu o vnímání zátěže pečovatelek.
Další výpovědi na individuální přístup ke klientům jsou uvedeny níže.
„S každým je to jiný, ke každému člověku je potřeba se chovat individuálně. Někdo chce
třeba malý nákup, chce doprovodit do cukrárny (máme tady v jiným baráku obchůdek pro
klienty), nebo si s nimi na pokoji popovídáme.“
„… když máte už sestavený individuální plány, tak se snažím pamatovat si co nejvíc
o svých klientech, abych si s nimi mohla povídat o tom, co je baví a co mají rádi. Jedna paní
nemluví o ničem jiným než o svých vnoučatech, tak si s ní o nich povídám. Teď jak je před
Vánoci, tak vymýšlíme dárky, co by třeba mohla paní vyrobit v naší dílně a tak.“
„Třeba pan XY má přesný postup, jak chce, aby probíhala hygiena. A musí to být přesně
tak, jak říká, nikdy jinak. Už tady všichni víme, že se začíná levou rukou, přes pravou, záda,
břicho a pak teprve spodek. Jednou kolegyňka začala pravou rukou a už bylo špatně! Ale byla
to její chyba, je to napsaný i červeně v individuálním plánu, právě přesně proto, aby se to
nestalo.“
Na oddělení OZR byly odpovědi na individuální přístup ke klientům podobné jako na
standardním oddělením. Nicméně byl více kladen důraz na individuální komunikaci.
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„Snažím se chovat ke každému klientovi jinak, podle toho, co mají rádi, jakou mají náladu
nebo tak. Máme tu třeba pana profesora, kterýho oslovujeme pouze titulem, bavíme se s ním
o jeho architektuře nebo mostech, co postavil, nebo tu máme zase paní, která je prostě ve svých
13 letech, takže jí tykáme, říkáme křestním jménem a sem tam hledá maminku, tak jí vždycky
zaměstnáme něčím, než tu myšlenku pustí. Třeba jí řekneme, že můžeme maminku překvapit tím,
že jí něco upeče, nebo pomůže uklidit kuchyňku klientů nebo seřadí knížky v knihovně.“
„Tady se bavíte s každým jinak. Ale zase nemůžete to přehánět, nechcete, aby si mysleli,
že někoho máte radši než toho druhýho. Prostě se jen přizpůsobíte tak, aby vám rozuměli, aby
byli spokojení a aby věděli co se zrovna děje nebo tak. Naštěstí tady to funguje celkem dobře
mezi holkama. Já nevím, třeba na paní XY musíme mluvit fakt pomalu, zblízka a nejlépe
v krátkých, jednoduchých větách, protože jinak neví, co se děje. A to je to poslední, co bychom
chtěly, aby byla potom nervózní z toho, že neví, co se děje.“
„Mám klientku, která je na tom fakt špatně. Skoro neslyší ani nevidí, takže komunikaci
spolu máme hlavně přes dotek. Nikdo jí nesmí ale sahat na rameno, to je pak vystrašená.
Vždycky jen přes ruku nebo koleno, pohladit nebo dávat předměty do ruky, nebo třeba něco
voňavýho a tak. Měli jsme tu i jednou aromaterapii, a to bylo úplně super.“
Z rozhovorů vyšlo najevo, že v rámci zkušeností z praxe se setkávají s několika
zátěžovými situacemi při péči o klienty – agrese klientů, úmrtí a mimořádné události.
„To když jsem byla na patře se zvláštním režimem, tak tam byla jedna agresivní klientka.
Jako pak už jsem věděla, jak s ní pracovat. Holt jsme si nesměli nechat všechno líbit, nebo bylo
lepší na chvilku odejít, aby se mohla uklidnit a pak za chvilku přijít. Většinou pak na to
zapomněla a byla v pohodě. Když jsem si vážně nebyla jistá, tak tam šla kolegyně nebo jsem šla
spolu s vedoucí, takže to pak bylo dobrý.“
„Pro mě byla nejtěžší situace, když jsem šla klientce pro čaj a když jsme se vrátila, bylo
po ní. Já vím, že je smrt kolem nás, ale když to nečekáte, je to strašný. Už se mi to stalo třikrát.
Vždycky mi z toho pomohla vedoucí domu. Třeba když se jedna klientka rozhodla, že umře, že
nebude pít, jíst. Byla jsem z toho hodně špatná. Vedoucí mi s tím ale pomohla. Potřebovala
jsem si o tom asi hlavně s někým promluvit. Vysvětlila mi, že je to její přání, její rozhodnutí a že
bych ho měla přijmout. Chvíli mi to trvalo, ale pak mi vedoucí doporučila pomoct jí připravit
se na to. Bylo to hodně zvláštní, ale paní byla z toho nadšená. Chtěla si sama sestavit parte,
vybrat si hudbu na pohřeb, kytky a tak. V životě by mě nenapadlo, že by jí to tak pomohlo. Ale
paní měla najednou náplň dne co dělat a ještě mi pak děkovala.“
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„Pro mě asi nejtěžší zkušenost byla, když se klientka dusila u snídaně. I když u ní byla
hned zdravotní sestřička a sanita ji odvezla do nemocnice, už se nevrátila. Byl to pro mě strašnej
šok, pořád jsem si přehrávala, jestli jsem něco nezanedbala nebo jsem měla udělat něco jinak.
Ale pak jsem se o tom bavila s vedoucí baráku a ta mě uklidnila, že fakt nebylo nic, co bych
mohla udělat jinak. U těhle starších lidí je to bohužel častější, že se jim něco zasekne v krku.
Doktoři už holt nemohli nic dělat. Ale peklo přišlo až potom, když rodina byla nešťastná
a snažila se to na mě hodit, jako že jsem udělala chybu a jejich maminku zabila, ale tím, že
u toho byla jak vedoucí patra, tak i vedoucí baráku, všechno vysvětlili a dopadlo to dobře.
Upřímně, nevím, co bych bez nich dělala, vůbec jsem nevěděla, co těm jejím dětem říkat. Ale
teď už je to dobrý, mám to už nějak zpracovaný.“
Veškeré výpovědi respondentek obsahovaly, že zátěžovou situaci jim pomohla zvládnout
vedoucí budovy nebo ji zvládly vyřešit samy za pomoci kolegyň nebo vedoucí pečovatelek.
„To je fakt těžký takhle říct něco, co bylo pro mě těžký. Ne všechny situace jsou nějak
těžký nebo tak, někdy i to, co děláte každý den, může být někdy těžký. Ale prostě když nevím,
zeptám se holek nebo vedoucí. Jako prostě nikdy na to tady nejsem sama. Víc hlav víc ví!“
„Když se tady fakt něco stane, tak se zeptám holek co dělat nebo mrknu do metodiky nebo
se zeptám vedoucí. Jako v tomhle jsou ty papíry dobrý. Když se něco děje, nedělám nic navíc,
než je napsáno v metodice nebo v individuálním plánu.“
„Když hlavně neví člověk co dělat, může se zeptat kolegyně nebo vedoucí anebo mně třeba
pomáhá metodika a standardy co máme. Prostě když nevím, udělám jen to, co máme napsaný
v metodice a nic dalšího, nic navíc. Anebo si vezmu s sebou navíc kolegyni nebo vedoucí, aby
mi pomohly.“
Kromě výše zmíněné podpory ve standardech a metodice práce zaznělo i hledání podpory
skrze supervizi.
„Bereme to tak, že si lidi procházejí tim svým, měli doma to svoje, přišli sem a tady
zůstanou. Jako když jde přímo o mě, tak mám největší problém s úmrtím. Vyrovnat se s tím je
trochu problém, ale na supervizích to probíráme. Můžeme se svěřit, když máme nějaký problém.
A třeba mě pomáhá, že to můžu sdílet se všemi ostatními, třeba i zjistím, že někdo si prošel tím
samým, a nejsem na to pak sama.“
„… probíhají tady supervize po patrech, takže když se něco děje, řekneme si to tam.
Myslím si, že to holkám hodně pomáhá, protože vždycky po ní je na patře cítit taková
uvolněnější atmosféra…“
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„Někdy je to tady fakt náročný. Snažím se to nebrat osobně a nějak se od toho odpoutat,
ale uplně ne ve všech případech mi to jde. Vím, že holky na to nadávaj, ale mně pomohla už asi
dvakrát supervize, kdy jsem se mohla svěřit s problémem, nějak jsme se o tom pobavili, a hlavně
pak se to nikam dál neneslo.“
Respondentka C zvládá zátěžové situace s klientem pomocí rady získané na střední
zdravotnické škole:
„Na škole jsem měla skvělou učitelku a ta mě naučila skvělou věc ‒ s klientem soucítit,
někdy pracovat jako robot, ale lidsky, a zavřít dveře a nepřipouštět si nic. To mi hrozně moc
pomohlo, protože někteří lidi jsou hodní, někteří jsou zlí, někteří jsou zákeřní, někteří jsou jako
já, nic nechci, běžte k někomu jinýmu a vlastně mu tu péči skoro vnucujete. A je lepší zavřít
dveře a myslet si svoje. Jinak by se člověk zbláznil. Nevíte, co se těm lidem stalo, proč jsou
takoví, jací jsou. Já je respektuju, chápu, když se paní probudí špatně, pošle mě do háje, že si
to neberu osobně. To, co jsem se naučila ve škole, že si to člověk nesmí brát osobně, mi prostě
fakt pomáhá.“
Vnímaný rozdíl mezi odděleními je zvláště v diagnostice klienta. U klientů s demencí,
kteří jsou pouze na oddělení OZR, byly zmíněny níže uvedené informace:
„Klienti mají nás. I když nevědí naše jména, nepamatují si, že jsme tu byli i včera, ale
mají nás a my o ně pečujeme.“
„Může se stát, že vám jeden den nadávaj, druhej vás mají rádi. Prostě člověk to musí
jakoby přejít a nebrat si to osobně. Vono vlastně pro ně je každá minuta nová.“
„U nás jsou už lidičky, kteří mají problémy s pamětí, nepoznají někdy ani svoji rodinu,
takže nemůžete ani od nich očekávat, že poznají vás. Obličeje to jo, ale jména už ne. Myslím si,
že tu máme i jinej přístup než na jiných odděleních. Tady hodně často vracíme k minulosti
a hledáme zrovna nějaký společný bod, ke kterýmu má blízko co nejvíc lidiček.“
„… jako když na vás klient vyjede nebo zrovna nemá svůj den, tak ho prostě takovýho
berete. Prostě už jsou nemocný a víte, že se to s nimi zlepšovat nebude a půjdou spíš celkově
dolů. Hlavně jdou dolů, když jsou nervózní, ve strachu nebo se něčím trápí.“
Rodinní příslušníci klienta
Z výpovědí o zkušenostech s rodinnými příslušníky byly informace obecně shodné ‒
nelze jednoznačně shrnout, zda jsou vztahy pečovatelek s rodinnými příslušníky pouze kladné,
či pouze negativní.
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„Většinou rodiny jsou tak půl na půl. Půlka je fakt nepříjemná, s tou nejvíce pak
komunikuje vedoucí a ta druhá půlka je docela dobrá, váží si naší práce.“
„Někteří jsou v pohodě, někteří ne. To je normální. S někým si ráda pokecáte, když je
vidíte a nebo příjde někdo jinej, kterýho radši jen pozdravíte a běžíte něco dělat jinýho.“
„Teďkon je to dobrý. Byly doby, kdy byl nějaký problém s rodinnými příslušníky. Některý
rodiny nebyly spokojeny s tou péčí, ale to pak i řešila vedoucí, takže přímo mě se to úplně
nedotklo.“
Jak bylo zmíněno v citacích o klientovi, pečovatelky se setkaly s různými rodinnými
příslušníky.
„No, s rodinnými příslušníky je to někdy složitý. Někdy musím fakt hodně spolknout.
Někdy jsou tu lidi, co chodí jen 16., protože 15. je důchod. Ale pak jsou tu i lidi, co se o své
blízké starají, ale vlastně těm klientům ubližujou. Jako třeba máme tady paní, která je
diabetička, a ta rodina jí pořád kupuje něco sladkýho a my jim to prostě nevysvětlíme. Pak tady
vidíte, jak je týhle paní nebo i jiným klientům špatně a ta rodina to prostě nepochopí. Ještě se
urazí, že jim do toho kecáte, že dělají jen hezké věci pro svoje blízké.“
Z výpovědí dále vyšlo najevo, že si pečovatelky spojují zkušenosti s rodinnými
příslušníky s konflikty s nimi.
„Co se týče rodiny, je to tady hodně různorodý. Prostě vy víte, že často tihle lidi nechtěli
zůstat tady, chtěli zůstat doma, a buď je rodina pod nějakým nátlakem donutila sem, nebo prostě
už vážně nemohli. Někdy se pak podle toho ta rodina i chová… někdy se cítí provinile a dělají
pro toho klienta všechno, co můžou, nebo raději vůbec nechodí, protože se na smutnýho
dědečka nebo babičku nevydrží koukat. Je to fakt různý, ale zatím jsem já osobně žádný konflikt
neměla.“
„Ježiš, rodinný příslušníci. Jako takhle vám to řeknu. Často mají s něčím nějakej problém
– maminka nedostala svačinu, tuhle svačinu jíst nebude, jaktože maminka nemá v pokoji deku
a podobně. Výjimečně se najde někdo, kdo vám třeba poděkuje nebo řekne, že je vidět, že se
nezastavíme a lítáme furt někde. Já už po těch letech raději s někým moc nemluvím, málokdy to
vedlo k něčemu dobrýmu. Spíš si furt na něco stěžujou.“
Jako východisko z konfliktů či špatných zkušeností s rodinnými příslušníky
respondentky uvedly omezení komunikace a delegování komunikace na nadřízené.
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„Nezaplítat se, nerozebírat s nimi nic, musíte být v komunikaci s těmi rodinami opatrná,
a ten kdo není, tak se mu to může někdy vymstít. Ohledně zdravotního stavu bychom vůbec
neměli nic říkat! Taky nám to pořád opakuje jak vedoucí patra, tak i vedoucí baráku.“
„S rodinnými příslušníky, tak s nimi raději moc nemluvím. Jen dobrý den, na shledanou.
Když se ptají na zdravotní stav, odkazujeme na zdravotní sestru, nebo jinak na vedoucí patra
nebo na sociální pracovnici. Ale raději jim nic moc neříkám, člověk fakt nikdy neví, co se může
otočit proti němu.“
„… když jde o ně (rodinné příslušníky), tak dělám tichou myš. Dělám si to svý a raději
s nima vůbec nemluvím. Když je něco potřeba, řeknu jim, ať se zeptají vedoucí, že teď nemám
čas.“

7.1.3 Vztahy na pracovišti
Vztahy byly rozděleny na týmový kolektiv a vedení. I když některé výpovědi zahrnovaly
obě kategorie, byly rozděleny do obou zvlášť pro lepší vyjasnění.
Kolektiv
Jelikož rozhovor proběhl pouze na dvou patrech, kde jsou jasně dané týmy, lze dle
výpovědi predikovat jejich spolupráci a stručný názor na kolektiv.
„V týmu už jsme zžití, každý jsme nějaký, ale už jsme se na sebe navzájem naladili. I když
je tu teď nová kolegyně 14 dní, je fakt pracovitá, ví hned, co a jak, kde má dělat. Ale má teda
víc prořízlou pusu a je někdy dost nepříjemná na mě nebo kolegyně. A asi i půjde pryč, protože
musíme být navzájem na sebe slušní, protože jsme tu vlastně pořád a jsme si navzájem něco
jako druhá rodina.“
Z výpovědí u více respondentek vyšlo najevo, že pro pečovatelky je podstatná podpora
kolegyň, důvěra nebo i možnost poradit se mezi kolegy.
„Kolegyně jsou super. Pomáháme si, co to jde, třeba u toho papírování, když mě třeba
vypadne slovíčko nebo nevím, jak to zformulovat, tak mi pomůžou. A hlavně se i zasmějem a je
to fajn.“
„V kolektivu máme stoprocentní podporu. Když prostě přijde kolegyňka a řekne, hele, já
to dneska nedávám, tak místo ní k té paní půjdu já nebo tak.“
„Kolektiv je teď úžasný. Někdy si prostě sedneme a s některými ne a s těmi si prostě na
kafe nezajdete.“
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U některých respondentek bylo sdělení doplněno i o zkušenosti z jiného oddělení.
Respondentka C například uvedla: „… teď už je ten kolektiv dobrý. Já jsem byla na jiný
budově, na jiném patře. A tím, že jsem předtím pracovala v nemocnici, tak jsem se musela
ztotožnit s tím, že je to sociální zařízení, a ne zdravotní zařízení. Bohužel mám to vzdělání a byla
jsem dlouho ve zdravotnictví. Byla tam kolegyně, která pracovala doma, měla firmu s manželem
a povyšovala se nad všechny ostatní a říkala, že její práce je nejlepší a ostatní to dělají špatně.
Já jsem zrovna taková držka, že jsem to řekla nahlas, a ona se postarala o to, aby mě vyštípali.
Takže tak, ale jsem upřímně moc ráda. Tady na tomhle oddělení se to nedá srovnat.“
Respondentky G a F přesto uvedly možné obtíže v kolektivu, které mohou bránit
vytvoření dobrého pracovního klimatu.
„Jako řekla bych, že se ten kolektiv zlepšil, ale pro mě to není ještě úplně košér. Neumějí
si to říct do očí a prostě to pokrytectví, pomlouvání za zádama, nebo kritizování práce druhýho
a neumějí to říct nahlas. Lidi by se měli hlavně zamyslet sami nad sebou.“
„… jsem ráda za tyhle holky tady, ale víte co. Je to pořád babinec, takže pořád se tu řeší
nějaké drby, co doma, co chlapi, děti a tak. Nebyla jsem na to moc zvyklá. Přišla jsem
z chlapského kolektivu a ženský kolektiv mi dělá problém. A to už tu pracuju 13 let a pořád jsem
si nezvykla. Ten chlap v tom kolektivu udělá prostě hodně a změní úplně klima. Když je nás míň,
tak je to v pohodě, ale víc jak pět ženských v jednu chvíli je na mě moc. Pak si holky stěžujou,
že se nepřidávám nebo že jsem nějak odtažitá, ale já na tohle moc nejsem. A taky jako jediná
nekouřím, takže to, co se probere u cíga, se nedovím.“
Vedení organizace
V rámci podkategorie vedení byla nejvíce jmenována vedoucí budovy.
„Vedoucí jsou tady dobrý. Jsou slušný, empatický, lidský. Vedoucí našeho domu je
opravdu skvělá sociální opora. Je to člověk, kterému můžete říct problémy, i třeba osobní a víte,
že to nikomu dalšímu neřekne. A hlavně ta jistota, že se na ni můžete kdykoliv obrátit, je skvělá.“
Odpovědi na vedoucí jsou téměř shodné, jak je možné vidět níže:
„Vedoucí baráku je dobrá, vyjde vstříc, jak to jde.“
„Kolektiv si myslím, že máme jako dobrej. Nadřízený jsou dobrý. Myslím si, že naše
vedoucí baráku je… prostě můžeme být za ni rádi. Člověk se na ní může kdykoliv s čímkoliv
obrátit, je oporou.“
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„Já vedoucí respektuju. Možná je k tomu člověk jen vychovávanej, ale prostě, co řekne,
to platí. Ale je určitě skvělá podpora… je to prostě moje nadřízená, a tak to taky beru.“
„Na vedoucí si nemůžu stěžovat. Je to skvělá ženská, podrží, když je potřeba a můžu se
na ni obrátit fakt s čímkoliv. A když nemá čas, tak si ho udělá třeba později nebo tak, ale nikdy
člověka neodbyde a toho si fakt vážím.“
„Vedení je dobrý. Vždycky pomůžou, vysvětlej…“
„Vedoucí je podle mě dobrá. Možná i kvůli svým zkušenostem. Dokáže dobře poradit,
snaží se dle možnosti vyhovět nám i těm nahoře. Má můj obdiv, není to asi zrovna jednoduchý
být…… no jako uprostřed mezi náma a nima.“
Nebyla ani jedna respondentka, která by zmínila negativní zkušenost s vedoucí budovy.
Je možné tedy se domnívat, že podpora od vedoucí budovy v tomto zařízení má pozitivní dopad
na zátěž pečovatelek.
Kromě výše uvedené vedoucí budovy byl zmíněn i ředitel organizace respondentkou E
se slovy: „Pan ředitel je podle mě úžasnej. Protože je chlap! Fantastickej! Předtím byly dámy,
nebyly špatný, ale prostě chlap je chlap.“
O řediteli se zmínily dále dvě respondentky.
„S ředitelem se málokdy dostaneme do styku. Buď ho vidíme na nějaké akci, nebo večírku.
Ale myslím si, že je dobrej. Podle mě to tady dal docela dohromady.“
„Vedení je super, jak vedoucí baráku, tak i ředitel. Nemůžu si na nic stěžovat.“
Respondentka C v rámci tématu vztahy na pracovišti shrnula svoji výpověď takto:
„Co jsem zažila i v nemocnici, tak tady je to dobrý, Hodně záleží, kdo sedí nahoře, protože
to pak ovlivňuje i to, kdo je mezi vámi jako kolega. Jakákoliv práce se dá zvládnout, ale když
kolegové nerespektují nějaká nařízení, něco, co má bejt, to samý i ten nadřízený… pokud ano,
je nějaké nařízení, musí se dodržovat, ale zase není dobrý, když šlape až moc, nebo když to
nechává ladem. A tady je to takový vyrovnaný, akorát bych řekla.“
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7.1.4 Práce a soukromí
Toto téma bylo zvoleno zvláště pro zjištění sociální opory, schopnosti oddělit pracovní
život od soukromého a zjistit strategii vyrovnání se se zátěžovými situacemi.
Schopnost oddělit pracovní život od soukromého
Všechny pečovatelky vypověděly, že zvládají oddělit pracovní život od soukromého.
Níže jsou uvedené výpovědi, které se od sebe lišily určitými detaily.
„Já si dole odpíchnu a tady to všechno nechám. Taky se stane, že něco pak doma řeknu,
co mě trápí, ale není to tak často. Ale není to dobrý nosit domů, měli by se to všichni naučit. Je
to prostě práce s lidma.“
„Oddělit práci od soukromí mám někdy problém. Ale není to tragický. Dokážu to nějakým
stylem oddělit, není to asi stoprocentní, ale kdyby to bylo horší, tak to bych potom zvažovala,
jestli bych neměla změnit práci. Obzvlášť když mám doma malé děti, nechci, aby mě viděli jako
špatnou unavenou maminkou, nebo já nevím jak to popsat. Prostě kdyby to nebylo dobrý,
uvažovala bych o změně.“
„Já jsem vypínač. Takže já odpíchnu a pak už na nic nemyslím. Ale tím, že máme směny,
tak třeba když se vracím po dvou dnech, tak přemýšlím o klientech, jak se asi mají atd., ale jinak
jsem vypínač. Já to mám tak nastavený, že když se něco stane, tak to v tu danou situaci vyřeším
a pak dál už to musím nechat bejt. Takže se mi nestane, že bych si ji tahala domů.“
„V žádném případě si práci domů nenesu, nikdy nemíchám. Myslím, že je opravdu
důležitý, aby se to člověk naučil, a má fakt klid. Nikdy nebrat práci domů nebo obráceně.“
Nicméně několik z nich uvedlo, že s touto schopností měly na začátku své praxe v oboru
potíže.
„Trvalo mi tři roky, než jsem se naučila nebrat si domů práci. Nemohla jsem spát, pořád
jsem nad těmi lidičky a domovem přemýšlela. Nikdy jsem to předtím nedělala, takže jsem ani
nevěděla, jak to vypustit. Trvalo mi to teda 3 roky, když jsem si uvědomila, že prostě takhle dál
ne. Doma je doma a práci musím nechat v práci. Už to nenosím domů, už to umím. Mezi námi,
chlapy tohle moc nezajímá, takže jsem se s tím musela nějak vypořádat sama.“
„Ze začátku to bylo těžký, musela jsem si sama přijít na nějaký způsob, co funguje. Ale
teď už to mám srovnaný. Naučila jsem se práci od soukromí oddělit hlavně pomocí rodiny –
můžu se o tom s nimi bavit, anebo zase když to bylo třeba hodně náročný, tak mě podrží.“
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„Ještě si pamatuju, když jsem přišla poprvé do práce a jak jsem byla úplně plná všeho.
Pak asi druhý týden v práci jsem se setkala s paní, která trpěla hodně těžkou demencí a měla
zrovna asi halucinaci. Vůbec jsem nevěděla co s ní dělat, kolegyňky si s ní poradily a já jen
stála a koukala. Nemohla jsem pak z toho spát, furt jsem myslela na to, co bych měla udělat
a tak. Dlouho mě to trápilo a pak i další a další situace, který se postupem času navršily. Ale
doma mi manžel řekl, že takhle to dál nejde. Že se nemůže na mě koukat, tak ať pustím práci
a najdu si něco jinýho nebo pustím výčitky v práci a doma budu normálně fungovat. Tak jsem
ho poslechla. Díkybohu! Už bych to nikdy neudělala. Držím si ty hranice, co to jde, i když to
někdy ujede že jo. Ale už to není tak, že bych se tím trápila nějak dlouho a nespala z toho.“
Pro vyrovnávání se se zátěžovými situacemi nebo i obecně pro úspěšné „vypnutí“ z práce
respondentky uvedly tyto výpovědi:
„Vždycky před prací si jdu zaběhat, někdy i po práci podle toho, jestli to byl těžkej den
nebo ne. Hned příjdu na jiný myšlenky. To je vlastně asi ten nejlepší lék (smích) – vyběhat to!“
„Občas se člověku někdy stane, že i ve volném čase na tu práci myslí. Ale mně pomáhají
hlavně koníčky na to nemyslet, třeba výlety, malování. A třeba mně hlavně pomáhá, že mamča
dělá v nemocnici, takže tuhle práci zná a můžeme si o tom pokecat.“
„Opustím tady bránu a práce zůstává na kopečku (tak tady tomu říkám). Práci si domů
neberu. Každý máme své starosti, já si žiju svůj život. Já pracuju, abych zaplatila nájem, a ne
aby mě práce ovlivňovala doma. Přítel dělá s malýma dětma, takže jsme si navzájem oporou.
My si doma tak navzájem poklepeme po rameni. A pak si vybíráme aktivity, kde nejsou ani
senioři ani děti, abychom se fakt odpočinuli.“
Jak můžeme vidět z přehledu respondentek, pouze tři pečovatelky nemají rodinné zázemí
– bydlí samy, jsou rozvedené, svobodné či bezdětné. U těchto to respondentek zazněly tyto
strategii vyrovnání se se zátěžovými situacemi:
„Mně pomáhá nejvíc hudba. Když to jde, pouštím si i o přestávkách nějaký písničky
a večer jdu pak s naší partou do hospody na koncert nebo si sedneme spolu, kamarád vytáhne
kytaru a zazpíváme si sami.“
„Nenosím si problémy domů, není to dobrý. Mám zahradu a u toho úplně vypnu, nebo
mám kocoura, mého miláčka.“
„Já už mám takový svůj rituál. Hned co si odpíchnu, nasednu na tramvaj, vytáhnu knížku
a čtu si. Když dorazím domů, dám si kafe a cigárko. A to mi stačí. Potřebuju pak aspoň půl
hodiny nebo dýl být sama a nějak ten den vstřebat. Když jste pořád mezi lidma celý den v práci,
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tak si potřebujete i od nich odpočinout. Ale zase jako taky ráda vyrazím pokecat s kamarádkami
nebo chodím pravidelně plavat.“

7.1.5 Pohled na práci
V rámci analýzy dat vzniklo další téma, které je pro pečovatelky podstatné – pohled na
práci. Mimo uvedené výpovědi můžeme shrnout několik úryvků do tohoto tématu. Více než
polovina respondentek uvedla, že práci vnímají jako poslání.
„Člověk to bere jako poslání, to není práce. Nedá se to brát ani jako práce. Jsou dny, kdy
je to těžší, někdy jsou dny, kdy je to fajn, kdy člověk prostě vidí za sebou tu práci, a dokážou to
lidi ocenit, tak to je hezký… to je na tom to hezký.“
„Já to tady beru jako svoje poslání. Prostě mým posláním bylo pomáhat lidem a snažit
se jim zpestřit jejich poslední roky nebo dny života. Bohužel mi to pár let trvalo, než jsem se
našla, ale jsem konečně tam, kde mám být. Tady mezi seniory.“
Kromě poslání zazněla z výpovědí i radost z práce:
„Tu práci mám ráda, ty klienty mám ráda a jako že by ta psychická zátěž byla… no prostě
jde spíš o kolegy, který mě někdy vyšťavěj, ale snažím se to nebrat osobně a spíš si to člověk asi
nepřipouští, jinak by to člověk nemohl dělat.“
„Někdy je to fakt náročný, ale já mám tuhle práci ráda.“
Mimo výše zmíněných zaznělo shodně u tří respondentek sebenaplnění z práce:
„Ta práce je taková jiná, ale já jsem za to v tý práci vděčná. Mám pocit, že se mám ještě
o koho postarat, něco předat, něco jim dát, jako… nevim, jak to popsat. Prostě takový ten pocit,
že v práci jsem užitečná, potřebná a něco dobrého dělám, ne jako v mlíkárně, kde prostě jste
jen kus v řadě na páse.“
„Vždycky jsem chtěla pracovat s lidmi. Nejdřív to bylo v krámě, teď tady. Je to takový
naplňující pocit, když víte, že děláte něco dobrýho, užitečnýho pro druhý, který to potřebují.
Ještě to spojit s canisterapií a budu úplně spokojená (smích).“
„Takhle… vždycky se dá na tý práci najít něco špatnýho – nic moc peníze, žádný příplatek
na hezkou dovolenou atd., ale prostě nic vám nenahradí to uspokojení z vlastní práce. Hlavně
tady mezi lidičkami, který vás potřebují a kteří to ocení. Prošla jsem si vším možným, ale tuhle
práci bych za nic nevyměnila. Tady ty lidičky mám vážně ráda, kolegyně jsou super, vedení
fajn, takže jako…člověk je tu rád a dělá práci, která má smysl.“
59

7.1.6 Doplňující informace
V rozhovorech s respondentkami nezazněly přímo potíže či příznaky spojené s určitým
druhem zátěže, které by mohly respondentky uvést během rozhovoru. Zazněly pouze obtíže
s časovou zátěží, zvláště dopolední zátěží (viz 4.1.1.). Na závěr rozhovoru byly doplňující
otázky (viz scénář rozhovoru), u kterých pečovatelky zmínily psychickou a fyzickou zátěž.
„Je to určitě psychická zátěž. Ať už se člověk vyhýbá nějakým konfliktům... (pomlka) Je
tu klientka, která si nenechá nic líbit, a člověk si musí fakt dávat pozor, o čem mluví, ale už tak
nějak po těch letech prostě ví, co má říkat. A když neví, vezme si na pomoc kolegyni, která
pomůže. Fyzická zátěž samozřejmě taky, ale máme tady zvedák, takže s ním je zvládneme bez
zátěže přenést na vozík nebo tak, takže pro mě je to hlavně ta psychická zátěž.“
„Já bych řekla, že největší zátěž máme psychickou, ale i fyzickou, hlavně na záda. Když
už člověk nemůže pomoct a má tu dvojnásobnou váhu nebo jak se tomu říká, tak to stojí za to.“
„Napadá mě jen fyzická zátěž. Někteří klienti váží 150 kilo a řeknou vám, otočte mě, a ani
se nehnou. Když za směnu utáhnete půl tuny, ne samozřejmě najednou, tak to stojí za to. Ale to
se tady moc nahlas neříká. Ne že by se to zase neřešilo, máme zvedáky, ale když jsou ti klienti
ještě těžší, tak to pak moc nejde. Ale naštěstí nikdy na to nejsme sami. Ale nebudu lhát, že někdy
nejdu domů totálně utahaná.“
„… no, když se nad tím zamyslím, tak je to zátěž asi hlavně na záda a na hlavu. Někdy je
to fakt náročný, ale já mám tuhle práci ráda.“
„Nejvíc je to zátěž na záda. Máme tu zvedáky, ale stejně, když chcete líp usadit klienta na
lůžku nebo když měníte polohu, stejně to taháte vy sama. Chtělo by to nějaký masáže zdarma!“

7.2 Porovnání oddělení se zvláštním režimem a standardním oddělením
Z důvodu limitů výzkumu, jež jsou popsány níže, rozdíly mezi odděleními nezazněly
v rámci rozhovorů s respondentkami. Můžeme zde pouze uvést rozdíly, jež byly zaznamenány
u dvou respondentek, které v organizaci pracují déle a obě pracovaly několik měsíců jak na
standardním oddělení, tak i na oddělení se zvláštním režimem.
„Do minulého roku jsem byla na OZR, pak si mě vypůjčili tady na oddělení a tady si mě
pak nechali. Ale řeknu vám, že je docela rozdíl mezi uzavřeným oddělením a otevřeným. Na tom
uzavřeným se pořád na něco ptali, furt dokola na stejnou otázku, a pak na tom otevřeným zase
pořád zvoní na zvonek. To bylo asi na tom to nejtěžší, zvyknout si na ten zvonek, že člověk pořád
běhá za klienty. Ale mně to třeba tak více vyhovuje.“
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„Byla jsem třeba na výpomoc i na jiných patrech než na OZR. A docela jsem se těšila
zpátky na klienty. Je to tam jiný, nevím, jak bych to popsala. Prostě tady ty klienty máme celý
den, tady si s nimi zasmějeme a máme k nim možná i bližší vztah.“
Kromě výše uvedených výpovědí lze ukázat na rozdíl v přítomnosti klientů na oddělení
po celou dobu poskytování péče, pokud není program mimo oddělení, kterého se klienti chtějí
zúčastnit. Například se potvrdilo, že pečovatelky jsou i během pauz ostražité a stále kontrolují,
zda jsou klienti v pořádku. V rámci individualizace pečovatelky kladou důraz na individuální
komunikaci a přizpůsobení se dle jejich úrovně kognice či dle jejich aktuálního stavu (např.
pokud se klient cítí, že je mu 13 let).
Přestože diplomová práce chtěla zmapovat rozdíly mezi odděleními, z důvodu limitů
výzkumu (nedostatečně dlouhé polostrukturované rozdíly, možné stresující podmínky na
pracovišti, vnitřní tenze pečovatelek při rozhovorech apod.) nebylo možné tento cíl naplnit. Do
této podkapitoly můžeme zahrnout i výpovědi, které obsahovaly zkušenosti s osobami
s demencí, jež jsou uvedeny výše pod odpovídajícími tématy. Jelikož však nelze přímo shrnout
rozdíly mezi odděleními, tato podkapitola nebude více rozepsána.
Pokud se však jednalo o nějaké zátěžové situace, postupovaly pečovatelky podobně jako
pečovatelky na standardním oddělení. Shodně pečovatelky vyhledaly pomoc u kolegyně či
vedoucí.
Zjistit rozdíly ve vnímání zátěže na obou odděleních bude tedy nutné ověřit v rámci
jiného výzkumu. Lze se domnívat, že výsledky bude dobré zjišťovat za pomoci měřícího
nástroje zátěže, aby mohly být výsledky reprezentativní pro co největší skupinu pracovníků
v sociálních službách.
Pro tuto problematiku by bylo vhodné využít měřícího nástroje Care Dependecy Scale
(CDS), který byl již použit pro komparaci závislosti na péči u osob s demencí a bez demence
v pečovatelských domech v Rakousku (Schüssler et al., 2015). Škála obsahuje 15 položek, které
se týkají základních fyzických a psychosociálních potřeb člověka a zjišťuje závislost na péči od
druhé osoby podle Likertovy pětibodové škály (Dijkstra et al., 2012). Závěry výzkumu
deklarují, že obyvatelé s demencí mají významně vyšší míru závislosti na péči než obyvatelé
bez demencí a mají kromě dekubitů výrazně vyšší prevalenci problémů v rámci poskytování
péče.
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Jeho utilita byla zkoumána i v rámci polského výzkumu (Doroszkiewicz et al., 2018).
V něm bylo zjištěno, že tímto měřícím nástrojem lze předvídat potřeby péče a zdravotní rizika
geriatrického pacienta.
Nicméně tento nástroj nebyl použit pro měření zátěže přímo u formálních pečovatelů,
v tomto kvantitativním výzkumu bylo vyplněno přes 3 500 dotazníků, jimiž pečovatelé
subjektivně hodnotili stav klienta.
Jako kontrolní měřící nástroj lze použít Zarit Burden Intrview (ZBI), který je také nejvíce
rozšířeným a nejpoužívanějším měřícím nástrojem zátěže pečovatele (Bachner et al., 2007)
a byl použit pro porovnání zátěže u formálních a neformálních pečovatelů (Bermejo, et al.
2017) či při zjištění dopadu behaviorálních příznaků demence na zátěž formálního pečovatele.
Tato studie zkoumala zátěž formálních pečovatelů, kteří pečují o osoby s demencí (Miyamoto
et al., 2010). Miyamoto a kolektiv dospěli k závěru, že změny chování u klientů, jako je agrese,
křik, vyšší závislost na péči (dle nízké úrovni soběstačnosti skrze ADL – aktivity denního
života), mohou mít dopad na zátěž pečovatelů. Tento nástroj by byl tak vhodný pro komparaci
těchto dvou oddělení ve více zařízeních.
Nicméně dosud ani jeden nástroj nebyl přeložen do češtiny, můžeme tedy jen
předpokládat, že translací by nebyla snížena reliabilita nástroje.

7.3 Limity výzkumu
Výzkum této diplomové práce obsahuje několik metodologických limitů, které je potřeba
zohlednit.
Jedním z limitů výzkumu jsou výsledky z polostrukturovaných rozhovorů. Jak již bylo
řečeno výše v metodologii výzkumu, rozhovory proběhly v jednom zařízení v krajském městě.
Toto zařízení nebylo první volbou výzkumníka, ale bylo vybráno až v rámci sekundárního
oslovování zařízení. Komunikace se zařízením byla komplikovaná a bohužel i výsledné
rozhovory ukazují problémy v dohodě se zařízením. Zařízení bylo osloveno pro spolupráci již
v srpnu 2018, avšak domluva termínu probíhala od září do konce října. Ředitel organizace
odkázal na vedoucí jedné budovy zařízení. S ní byly domluveny prvotní dva termíny pro
rozhovory.
Při vstupu do zařízení vedoucí budovy oznámila, že výzkum musí proběhnout v rámci
1,5 hodiny, jelikož poté je v zařízení akce, které se musí zúčastnit veškerý personál. Vedoucí
také pochopila z komunikace, že budou probíhat focus group setkání. Tazatelka tak musela až
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na místě vysvětlit všem respondentkám, že budou probíhat individuální rozhovory, které budou
nahrávány. S touto novou informací byly seznámeny těsně před průběhem rozhovorů. Bylo
zřetelné, že několik respondentek s touto metodou sběru dat nebylo příliš spokojených a jejich
dobrovolnost podílet se na výzkumu velice klesla.
V této časové tísni proběhly první rozhovory s respondenty na jejich oddělení, dle přání
respondentek – buď v uzavřené kanceláři, či v reminiscenčním koutku na chodbě oddělení, kde
v tu dobu nebyl nikdo přítomen a bylo možné zajistit diskrétnost a soukromí rozhovoru.
Respondentky neměly tedy tolik času se nad tématy zamýšlet, pracovní prostředí mohlo ovlivnit
jejich názory i jejich naladění pro následný rozhovor. V těchto podmínkách proběhly poté
i další rozhovory, při nichž už byly respondentky seznámeny jak s metodou sběru dat, tak
s tématem před následným sběrem dat.
Limitem tohoto výzkumu je zvláště délka rozhovorů, kvůli které tak nelze zařadit
proběhlé dialogy mezi kvalitativní hloubkové rozhovory. Jak ale bylo zjištěno v zahraniční
literatuře, podobný výzkum s formálními pečovateli byl ovlivněn limitem 30 minut na rozhovor
(Štambuk et al., 2017), přesto byl výzkum posouzen jako validní pro záhřebské podmínky. Jak
se tedy ukazuje, limitem výzkumu byly přísně dané podmínky zařízení.
Pro další výzkum by bylo vhodné ošetřit předem veškeré nutné atributy výzkumu se
zařízením natolik, aby rozhovory mohly proběhnout na neutrálním území (mimo práci, mimo
domov) bez časového limitu a respondenti byli seznámeni s průběhem dat a tématem před
reálným sběrem dat.
Jako další limit výzkumu můžeme vnímat respondenty. Respondentkami výzkumu byly
pouze ženy, které pracují na denní směnný provoz. Tento limit můžeme však vnímat i jako
určitou výhodu pro hlubší popis vnímání zátěže na oddělení i popis pracovního klimatu na
oddělení, jelikož se jedná o sběr dat mezi jednotlivými pracovníky, kteří však tvoří celistvý tým
a pracují pravidelně ve stejném časovém úseku se stejnými kolegy.
Záměrem výzkumné otázky bylo zjistit, jak pečovatelé vnímají zátěž v domovech pro
seniory – jak na standardním oddělení, tak i na oddělení se zvláštním režimem. Jak bylo
popsáno v předchozím textu, z důvodu výše popsaných limitů výzkumu nemohl být tento
sekundární cíl výzkumu naplněn. Pro rozdíly mezi odděleními by byly vhodné hloubkové
rozhovory, a to ve více zařízeních pro další reprezentativnost výsledků. Lze se také domnívat,
že by bylo vhodné výsledky z hloubkových rozhovorů dále ověřit v rámci kvantitativního sběru
dat (viz podkapitola 4.2).
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Nakonec je zapotřebí poukázat na tematické zaměření výzkumu, který byl proveden na
vzorku českých pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory. Je totiž jedním
z mála příspěvků svého druhu. Mezi tuzemskými výzkumy lze najít zvláště studie měřící zátěž
u zdravotnického personálu. Ty se však zaměřovaly na pouze jeden druh zátěže, buď na
pracovní (Pohlová a kol., 2011; Nečasová, 2010; Pavlíčková, 2013), nebo na psychickou
a fyzickou zátěž (Taušová, 2013). Maroušková (2013) ve své práci měřila pracovní zátěž jak
u pracovníků v sociálních službách, tak i u všeobecných sester. Vysoký počet šetření je
zaměřen na neformální pečovatele. (Zvěřová, 2013; Kliková, 2009) Nebyl však nalezen ani
jeden výzkum, jenž by se zabýval mapováním komplexní zátěže u formálních pečovatelů.
Z tohoto důvodu lze za limit výzkumného šetření diplomové práce považovat nemožnost
srovnání s dalšími tuzemskými výzkumy. Pokud však téma nebude pro srovnání specifikováno
přímo na zátěž pečovatele, je možné výzkum porovnat s výsledky disertační práce Dr. Jirkovské
(2016), která se zabývala pracovními podmínkami a podporou zdraví pracovníků v oblasti péče
o seniory. Popsaný nedostatek v sobě nese zároveň jistou výhodu v zaměření na nové metody,
jak vědecky uchopit prozatím nedostatečně prozkoumanou oblast, která však rozhodně
vykazuje vysokou společenskou důležitost a které je velmi žádoucí věnovat vyšší pozornost
s ohledem na současnou demografickou situaci.
Přes výše zmíněné limity lze konstatovat, že získané údaje dokreslují známé skutečnosti
o zátěži pracovníků v sociálních službách v současném českém prostředí. Výsledná zjištění
korespondují s množstvím zahraničních studií, které rovněž hovoří o vnímané zátěži formálních
pečovatelů. (Štambuk et al., 2017; Czuba, 2015; Schwendimann et al., 2016; Batista et al., 2014;
Hodgkin et al., 2016; Yeatts et al. 2018)
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8 Shrnutí výsledků
V této kapitole se zaměříme na shrnutí veškerých poznatků z analýzy dat. V rámci
praktické části proběhl výzkum v jednom zařízení, kde se uskutečnily rozhovory
s pečovatelkami jak na oddělení se zvláštním režimem, tak i na standardním oddělení.
Informace z rozhovoru doplníme o výsledky z výzkumu, jež byly zahrnuty do literární rešerše
v teoretické části. Z důvodu nízké výpovědní hodnoty výzkumu zahrnujeme do shrnutí
výsledků i další výzkumy, které byly přidány zvláště k ověření a potvrzení výstupů z analýzy
dat výzkumu. Tak získáme více podkladů pro vytvoření možného doporučení pro management,
ale i pro pracovníky v sociálních službách. Toto doporučení bude popisovat, jaké indikátory se
mohou stát zdrojem zátěže formálních pečovatelů a jaké atributy mohou zátěž signifikantně
snížit.
V první zkoumané oblasti výzkumu, kde měly respondentky popsat svůj typický den na
pracovišti, bylo zjištěno, že harmonogram pracovního dne vypadá na obou odděleních podobně.
U všech respondentů se shodoval popis obsahu každodenní náplně práce na oddělení. Toto se
můžeme pokusit shrnout následovně – dopoledne probíhají úkony přímé péče (příprava stravy,
pomoc při úkonech osobní hygieny a další), odpoledne administrativa. Dokumentaci zmínily
všechny respondentky. Více než polovina dotázaných se vyjádřila o dokumentaci pozitivně,
zbylé respondentky braly dokumentaci jako povinnost. Ani jedna pečovatelka se však
nezmínila o administrativě negativně.
Z výpovědí se lze dále domnívat, že přestože mají obvykle pečovatelky odpoledne
spojené s administrativou, pokud je potřeba, mohou se věnovat místo dokumentaci klientům,
kteří vyžadují individuální péči. Tato skutečnost by mohla potvrdit zjištěný pozitivní znak, že
pečovatelky nepociťují v práci administrativní zátěž.
Problémy s administrativní zátěží se již objevily v několika výzkumech (Hodgkin et al.,
2014; Válková, Korejsová, Holmerová, 2010; Wahrendorf et al. 2013; Krajic et al 2010; Huxley
2005; Siegrist, Rödel 2005). Hodgkinová (2014) ve svém kvalitativním výzkumu popsala, že
administrativní zátěž je pro pečovatele vysoce časově náročná a ovlivňuje i jejich kvalitu
poskytované péče o klienty. Administrativní povinnosti je tak někdy tlačí k tomu, aby vykonali
jen tu nejnutnější péči. Tento problém však ani jedna respondentka v našem výzkumu
nezmínila.
Z analýzy dat vyšlo dále najevo, že pečovatelky vnímají problém s časovou zátěží. Ta
vychází zvláště z rozsahu vykonané přímé péče. Podle výpovědí se přímá péče děje nejčastěji
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dopoledne. Časová zátěž rovněž vzniká při mimořádných událostech, v jejichž důsledku se
veškeré další úkony dostávají do pozadí a poté se musí narychlo dohánět.
Časová zátěž je obvykle spojována s pracovním přetížením (Hodgkin, 2014; Czuba,
2015; Sardavar, 2012; Válková, Korejsová, Holmerová 2010) a sníženou kvalitou poskytované
péče (Clarke, 2001). Časová zátěž může být dále spojována i s nedostatkem personálu (Czuba,
2015; Hodgkin, 2014). V našem výzkumu lze však najít spojitost časové zátěže s množstvím
péče dopoledne. Veškeré respondentky uvedly, že nejvíce péče poskytují dopoledne a teprve
až odpoledne se mohou zastavit. Pro management by tedy bylo vhodné změnit harmonogram
tak, aby nedocházelo k přetížení v dopoledních hodinách a rozvrh byl pak přiměřeně souměrný.
K problematice časové zátěže vznikly během rozhovorů i otázky na pauzy a odpočinek.
Ty dodržují pečovatelky pravidelně, i když třeba někdy mimo zákonnou normu. Problémy
s pauzami se objevily i ve výzkumech zaměřujících se na individuální péči o klienty (Czuba,
2015; Zhang et al., 2011). Pečovatelky z OZR se v rámci vnímání pauzy shodly na nutné
ostražitosti a na potřebě neustálého dozoru nad klienty i během pauz. Nicméně pauzy si vybírají
obvykle během odpoledního odpočinku, kdy nejčastěji jsou všichni klienti na pokojích či
odpočívají a nevyžadují péči.
Managementu by bylo vhodné doporučit dodržování přestávek v zákonné normě či
prostřídání pečovatelek při výkonu přímé péče tak, aby měly dostatečnou příležitost
k odpočinku i k pauzám, přestávkám.
Na toto téma upozornil i Czuba (2015), který v rámci svého výzkumu popsal, že v rámci
péče zaměřené na člověka může docházet přednostně k uspokojování potřeb klienta, nikoliv
však pečovatele. To může následně vést k únavě, neschopnosti oddělit soukromí od pracovního
života, nebo dokonce ke vzniku příznaků syndromu vyhoření. Přestože některé respondentky
uvedly, že měly na začátku své praxe v oboru potíže oddělit pracovní život od soukromého,
všechny shodně vypověděly, že nyní již toto zvládají.
Dalším okruhem výzkumu byl vztah pečovatele s klientem. Tímto tématem byla
zjišťována zvláště pečovatelská zátěž, kterou lze propojit i s psychickou a fyzickou zátěží.
Z výpovědí respondentek vyplynulo, že dodržují prvky individualizace a poskytují
vhodnou individuální péči klientům. Právě prvky individualizace jsou neoddělitelnou částí
modelu péče zaměřené na člověka. Přestože Czuba (2015) popsal negativní dopad tohoto
modelu na pečovatele, jiné výzkumy dokazují přesný opak (Pol-Grevelink et al. 2012;
(Edvardsson et al. 2008; Rockwell 2012; Hunter, Levett Jones 2010). Tento druh péče zlepšuje
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vzájemné vztahy klienta a pečovatele, vede k pozitivním změnám v náladách a chování klientů
a současně i ke zvýšení well-being u obou skupin. (Jirkovská, 2016)
Na oddělení OZR byly odpovědi na individuální přístup ke klientům podobné jako na
standardním oddělením. Nicméně respondentky z oddělení OZR kladly ve výpovědích větší
důraz na individuální komunikaci, zejména z důvodu diagnostiky demence a s tím spojené
případné regrese klientů. Důraz na individualizovanou péči dokazuje i skutečnost, že oddělení
se zvláštním režimem má certifikát Vážka. Tento certifikát uděluje Česká alzheimerovská
společnost provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Mezi
posuzované oblasti patří např. individualizovaná péče, důstojnost, zdravotní péče, zvládání
problematického chování, výživa a hydratace, celkový pohled na zařízení a jeho funkčnost.
Mimo jiné je vhodné dodat, že zařízení, v němž proběhl výzkum, již podruhé obhájilo tento
certifikát, dokonce i s výsledným větším počtem bodů než poprvé.
Z rozhovorů vyšlo najevo, že se pečovatelky při péči o klienty setkávají s několika
zátěžovými situacemi, patří mezi ně zejména agrese klientů, úmrtí nebo mimořádné události.
Zátěž pečovatele zapříčiněnou agresí klienta potvrzuje i studie Miyamota (2010) či další
studie zaměřená na psychická traumata spojována s úmrtím klientů (Wahrendorf et al. 2013;
Krajic et al 2010; Huxley 2005; Siegrist, Rödel 2005). Nicméně u všech výpovědí pečovatelek
se ukázalo, že tyto situace umí zvládat buď samy, nebo za pomoci vedoucí budovy či kolegyň.
Několik respondentek uvedlo dále jako pomocný nástroj podporu ve standardech a metodice
práce nebo využití podpory skrze supervizi.
Schopnost vyřešit zátěžové situace jsou ve výzkumech spojovány i s podporou rodiny
(Lechner, 2011; Auer, 2015). Podpora rodiny je zahrnuta i v několika měřících nástrojích
zátěže, jako jsou PCTB (Auer et al., 2015), RCWBS (Tebb et al., 2013), CAS (Lawton et al.,
2000) a další. Jak můžeme vidět z přehledu respondentek, pouze tři pečovatelky nemají rodinné
zázemí – jsou rozvedené, svobodné či bezdětné. U těchto respondentek byly zaznamenány jako
strategie na vyrovnání se se zátěžovými situacemi zvláště podpora přátel, koníčky (zahrada,
koncerty, poslech hudby) a odpočinek v soukromí, v tichém prostředí o samotě.
Z výše uvedeného zjištění doporučujeme managementu sociálního zařízení začlenit do
vzdělávacího plánu specifické školení ohledně práce s emocemi, které doporučuje i Pellisier
(2005) a Begat (et al., 2015). Druhý uvedený navíc hovoří o prospěšnosti supervize jako
účinného nástroje pro profesní, psychickou a fyzickou podporu zdravotních sester. Supervize
rovněž pomáhá sestrám získat kontrolu nad svou prací a tím zvyšovat svou pracovní
angažovanost a motivaci. To rovněž potvrzují Hawkins a Shohet (2006) s tím, že supervize by
67

měla pomoci snižovat stres a zvyšovat motivaci. Supervidovaní zaměstnanci by se měli svěřit
se svými pochybnostmi, strachem, problémy nebo s chybami při péči, a to beze strachu
z neporozumění. Hlavním úkolem je, aby pracovníci byli schopni uvědomit si emoční zátěž při
své práci s klientem a díky tomu zvládali vlastní reakce na takové emoce.
Výpovědi respondentek potvrdily, že supervize v zařízení probíhá pravidelně, a také dle
několika odpovědí můžeme předpokládat, že supervize na odděleních je poměrně účinná
a pomáhá formálním pečovatelům.
Z výpovědí o zkušenostech s rodinnými příslušníky vyplynuly informace obecně
shodné, a to že nelze jednoznačně shrnout, zda jsou vztahy pečovatelek s rodinnými příslušníky
pouze kladné, či pouze negativní. Zkušenostmi s rodinnými příslušníky se zabývala ve svém
výzkumu Štambuková (2018). V tomto kvalitativním výzkumu, kterého se zúčastnilo 15
formálních pečovatelů, se prokázalo, že mezi nejčastější problémy s rodinnými příslušníky patří
malé povědomí o nemoci seniora, popírání onemocnění (zvláště demence) u člena rodiny,
nereálné požadavky rodinných příslušníků na formálního pečovatele, těžká adaptace rodiny na
progresi onemocnění a nedůvěra v poskytování kvalitní péče. Tyto závěry potvrzují i výzkumy,
které deklarují problémy s vysokými požadavky ze strany rodinných příslušníků. (Hodgkin,
2014; Czuba, 2015; Pillemer et al., 1998; Vinton et al., 1998)
Jak již bylo řečeno výše, nelze však vnímat zkušenosti s rodinnými příslušníky pouze
negativně. Jirkovská (2016) ve svém výzkumu popsala, že k příjemnému pracovnímu prostředí
přispívají dle názorů diskutujících příbuzní klientů, kteří se snaží s pečovateli spolupracovat,
poskytují dostatek informací o svém blízkém nebo poděkují za péči.
Kromě výše uvedených výzkumů se dále na případné konflikty mezi zaměstnanci
a rodinnými příslušníky zaměřil Pillemer (2003), který se svým kolektivem poukázal na
pozitivní dopad pravidelných schůzek na komunikaci a vztahy mezi zařízením a rodinnými
příslušníky. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 932 příbuzných a 655 zaměstnanců z 20 domovů
pro seniory v USA. Na závěr výzkumu vykazovaly obě skupiny lepší vztahy k sobě navzájem,
rodiny vykazovaly méně konfliktů se zaměstnanci a zaměstnanci vykazovali nižší počet
odchodů ze zaměstnání.
Jak bylo zmíněno v citacích o klientovi, pečovatelky se setkaly s různými rodinnými
příslušníky. Z výpovědí dále vyšlo najevo, že si pečovatelky spojují zkušenosti s rodinnými
příslušníky s konflikty s nimi. Jako východisko z konfliktů či špatných zkušeností s rodinnými
příslušníky respondentky uvedly omezení komunikace a delegování komunikace na nadřízené.
Tento postup odkazování při konfliktech na nadřízené potvrzuje i výzkum Vintonové
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a kolektivu (1998). Ten ukazuje na nutné vzdělání sociálních pracovníků a středního
managementu v asertivním chování a správné komunikaci s rodinnými příslušníky.
V rámci tohoto výzkumu vyšlo najevo, že nejčastěji dané problémy, tedy stížnosti na
kvalitu péče a nepřiměřené požadavky na poskytovanou péči, vyřizuje sociální pracovník či
vedoucí oddělení. Vintonová (1998) dále uvádí, že formální pečovatelé by neměli být často
konfrontováni s těmito problémy, ale měli by se zaměřit na péči o klienta, na kterého se obvykle
při těchto konfliktech zapomíná. Pro sociálního pracovníka je tedy podstatné, aby stále udržoval
poměrnou rovnováhu mezi požadavky rodiny, klienta, kolegů a vedení organizace.
Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba se věnovat obavám personálu z komunikace
s rodinnými příslušníky. Bylo by tedy vhodné, aby management pořádal pravidelná setkávání
pracovníků zařízení s rodinami klientů, a tím podpořil zapojení rodinných příslušníků do dění
v zařízení.
Další téma, jež bylo zahrnuto do empirické části, představovaly vztahy na pracovišti.
Ty byly rozděleny pro lepší srozumitelnost na vztahy mezi pečovatelkami v týmu a vztahy
pracovníků s vedením.
Jak je již zřejmé z výše uvedených výsledků, pro pečovatelky je podstatnou podpora
kolegyň, spolupráce v týmu, důvěra a možnost poradit se mezi kolegy. Nicméně v rozhovorech
zazněly i určité potíže mezi členkami kolektivu – pomluvy, kritika práce druhého nebo
konflikty mezi kolegy, které mohou způsobit narušení dobrého pracovního klimatu.
V odborné literatuře je publikováno několik výzkumů, které se problematikou utváření
a udržení týmu u formálních pečovatelů zabývají. Tuto zátěž můžeme vnímat jako pracovní,
ale i jako sociální. V komplexní zátěži formálního pečovatele může hrát velkou roli. Často
právě konflikty v kolektivu a špatné pracovní prostředí zapříčiňují odchod ze zaměstnání
a mohou vést i k vyšší fluktuaci v organizaci.
V rámci longitudinálního výzkumu Plaku-Alakbarova a kolektivu (2018), který trval
5 let a kterého se zúčastnilo přes 280 000 zaměstnanců v domovech pro seniory v USA, vyšlo
najevo, že pro pracovní uspokojení (job satisfaction) je rozhodující nejen spokojenost ze strany
klienta s poskytovanou péčí, ale právě podpůrné pracovní prostředí, které může vést k udržení
zaměstnanců, ale i ke zvýšení kvality péče. To potvrzují i další výzkumy, které právě podpůrné
a přátelské prostředí, dobrý kolektiv a pracovní klima zařazují mezi podstatné indikátory
snižující pracovní zátěž u formálních pečovatelů. (Hodgkin, 2014; Czuba, 2015; Štambuková,
2018; Schwendimann, 2016; Jirkovská, 2016)
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V rámci podkategorie vztahy pečovatelek s vedením byla nejvíce jmenována vedoucí
budovy. Ani jedna respondentka nezmínila negativní zkušenost s vedoucí budovy. Je možné se
tedy domnívat, že podpora od vedoucí budovy v tomto zařízení má pozitivní dopad na snížení
zátěže pečovatelek.
Jak bylo již zmíněno výše, podporu v rámci kolektivu i od vedení lze vnímat jako
vhodnou prevenci vzniku pracovní zátěže. Například Schwendimann (2016) poukazuje na to,
že pracovní spokojenost souvisí s efektivním vedením. Správným typem leadershipu se zabýval
ve své studii i Harvath (2008), který dospěl k závěru, že pro spokojenost zaměstnanců existuje
souvislost mezi vnímáním podpůrného vedení a způsobu interakce vedení se svými
zaměstnanci. Navíc bylo zjištěno ve výzkumu Auer (2014) ve spolupráci s Harvathem, že
důvěru a oddanost pracovníka k organizaci může ovlivnit styl vedení, v němž se vnímají chyby
při péči jako příležitost k poučení, nikoliv jako příležitost ke kritice.
Havig a kol. (2011) ve svém výzkumu, kterého se zúčastnilo 40 domovů pro seniory
v Norsku, nalezl silnější efekt typu leadershipu orientovaný na úkoly (se zaměřením na
plánování činností práce, objasnění rolí, cílů a sledování výkonnosti) než v typu orientovaném
na lidi. Tento typ leadershipu je cílenější zvláště v odděleních s nízkou stabilitou personálu,
který vykazuje zvláště vysokou fluktuaci a pracovní přetížení. Přesto v domovech pro seniory
mohou existovat zvláštní podmínky, při kterých by bylo vhodnější použití i druhého typu
vedení.
V rámci tohoto výzkumu se lze domnívat, že využívaný typ leadershipu, který používá
vedoucí budovy, je pro pečovatelky užitečný, avšak tento výzkum se nezabýval typem vedení
ani jeho úspěšností. Tudíž můžeme jen doporučit managementu zamyslet se nad používanými
technikami vedení a jejich dopadem na podřízené.
V rámci analýzy dat vyplynulo další téma, které je pro pečovatelky podstatné – pohled
na práci. Více než polovina respondentek uvedla, že práci vnímají jako poslání. Kromě poslání
zazněla z výpovědí radost z práce, a dokonce sebenaplnění z práce. Tyto indikátory vedou
k pracovní spokojenosti a motivaci. Jak dokazuje i výzkum Hodgkinové (2014), sebenaplnění
a vnímání práce jako smysluplné a obohacující profese vede ke snižování zátěže a patří mezi
základní nefinanční motivační složky pečujících. Jirkovská (2016) v rámci focus group zjistila,
že respondenti jejího výzkumu vnímají svou práci nejen jako zaměstnání, které je zdrojem
příjmů, ale také jako své poslání. Tuto profesi dělají rádi, s pocitem naplnění a smysluplnosti.
Významným motivem k tomu je zaměření na pomoc druhým či přispění ke zlepšení
zdravotního stavu nemocných.
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V rozhovorech s respondentkami nezazněly přímo problémy se zvýšenou zátěží, pouze
obtíže s časovou zátěží, které jsou již popsány výše v této kapitole. Na závěr rozhovoru
v doplňujících otázkách pečovatelky zmínily možnou psychickou a fyzickou zátěž. Fyzická
zátěž byla hlavně spojována s bolestmi zad, přestože z výpovědí vyšlo najevo, že pečovatelky
mají k dispozici potřebné zvedáky při manipulaci s klienty.
V rámci zkoumání možného vzniku fyzické zátěže nebyla bohužel zjištěna další
opatření organizace vůči tomuto druhu zátěže ani jiná podpora zdraví či jiné benefity s ním
spojené. Z důvodu limitu výzkumu však nelze určit, zda nebyla pouze příležitost a čas toto téma
rozvést, nebo zda zařízení nezajišťuje potřebnou podporu zdraví a další benefity, které by vedly
k prevenci fyzické a psychické zátěže. Můžeme se tak pouze inspirovat výzkumy, jež na
podobné téma vznikly. Například Židková (in Maroušková, 2013) konstatovala, že fyzická
zátěž v některých zařízeních je zbytečně vysoká, jelikož není dobře zajištěno ergonomické
vybavení pracovišť. Nadbytečná zátěž pak způsobuje fyzickou únavu, která tak působí i na
psychiku jedince.
Jirkovská (2016) ve svém výzkumu zjistila, že respondentky se setkávají s občasnými
bolestmi zad, ramen, krční páteře, s bolestmi hlavy a problémy se spánkem. Respondentky dále
uvedly, že podporu zdraví v zařízení nepovažují za uspokojivou. Pečovatelky by uvítaly zvláště
benefity ve formě příspěvku – např. masáže, rehabilitační cvičení, permanentky na plavání nebo
na cvičení.
Podporu fyzické aktivity potvrzuje i výzkum Vasiliki (2014), která zjistila, že pravidelné
cvičení může znamenat zásadní přínos pro pečovatele. Výsledky této metaanalýzy dále
naznačily, že fyzická aktivita se může stát preventivním prvkem vůči psychické i fyzické zátěži
pečovatele.
Objem zaměřených výzkumů na psychickou a fyzickou zátěž osob ze zdravotnických
a pomáhajících profesí je ohromný. V těchto výzkumech se obvykle objevují i preventivní
opatření, jak snižovat zátěž. Například výzkum čínských odborníků (Gao et al., 2012), kteří se
zabývali úzkostí u zdravotních sester, dospěl k závěru, že vhodné poradenství, podpora
zdravého životního stylu (pravidelná strava a fyzická aktivita) a větší důraz na pracovníkovo
sociální okolí (sociální podpora od spolupracovníků) mohou být užitečné pro snížení nebo
prevenci příznaků úzkosti u zdravotních sester.
Východiskem tak pro prevenci fyzické a psychické zátěže může být pro management
doporučení vyhradit finanční částky na podporu zdraví formou příspěvkových benefitů,
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dodržování přestávek (pro zajištění pravidelného stravování) a přizpůsobení pracovních
podmínek na ergonomické potřeby zaměstnanců.
Pro názorné a srozumitelné shrnutí jsou níže uvedeny atributy, které dle literatury
a výsledků z výzkumu mají podíl na snižování zátěže u formálních pečovatelek:
− Dostatečný odpočinek potřebný k regeneraci sil
− Znalost standardů kvality sociálních služeb a metodik práce
− Možnost pravidelné supervize
− Schopnost oddělit pracovní život od soukromého (s tím spojené možnosti uspokojit
individuální potřeby ve svém volném čase)
− Pocit sounáležitosti (potřeba někam patřit)
− Ocenění práce od vedení, rodinných příslušníků i od klienta
− Dobrá spolupráce s rodinnými příslušníky
− Fungující tým, kdy mohou kolegové sdílet, naslouchat, navzájem se podpořit
− Kvalitní vedoucí (management), o který se mohou opřít, požádat o radu, o pomoc
− Pocit smysluplné práce a uspokojení z ní
− Dobré rodinné zázemí (chápající rodinné prostředí)
− Zdraví – prevence bolesti zad a dalších zdravotních problémů
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9 Diskuze
Diplomová práce se zabývá tématem zátěže formálního pečovatele v domovech pro
seniory. Jedná se o téma v tuzemských podmínkách málo popsané a málo diskutované. Téma
zátěže formálního pečovatele také dle literární rešerše v českých i zahraničních zdrojích
můžeme vnímat jako dostatečně neprozkoumané, zejména v celé jeho komplexnosti. Výzkumy
se obvykle zabývaly pouze jedním typem zátěže. V zahraniční literatuře lze nalézt nový měřící
nástroj PCTB pro mapování zátěže u formálních pečovatelů (Auer, 2015), reliabilita tohoto
měřícího nástroje je dostatečně vysoká, ale jejich autoři ve výzkumu uvádějí, že je doporučeno
výzkum opakovat na větším zkoumaném vzorku.
Jednoznačně lze konstatovat, že na subjektivním vnímání pocitu zátěže se podílí mnoho
faktorů (př. Hodgkin, 2014; Czuba, 2015; Sardavar, 2012; Štambuk et al., 2017; Schwendimann
et al., 2016; Batista et al., 2014; Hodgkin et al., 2016). Jedním z nich je například doba trvání
zátěže, případně dlouhodobě trvajícího stresu, nedostatek odpočinku, množství přesčasových
hodin, nevyhovující pracovní podmínky, nevhodné pracovní prostředí, nedostatečné odborné
znalosti, nefungující tým, dlouhodobý pocit neuspokojení z výsledků práce, pocit
nedostatečného finančního ocenění, fyzické a psychické vyčerpání organismu a další faktory
ovlivňující práci formálního pečovatele.
Pokud některý z výše uvedených faktorů trvá dlouhodobě, lze téměř s jistotou očekávat
(dříve nebo později) příznaky syndromu vyhoření. Důležitá je především prevence, včasná
diagnostika, případně co nejrychlejší změna v součinnosti s vhodnou terapií.
Vysoká zátěž pečovatelů ovlivňuje v mnoha směrech kvalitu života pečujících.
Především je to pracovní výkon, sociální život, rodinný život, kvalita spánku, partnerské vztahy
a dále také zdraví a uspokojení z vykonané práce, což má přímý vliv na pocit smyslu života
a seberealizace.
Pokud bychom měli definovat nástroje, které významně ovlivní subjektivní vnímání
snižování zátěže pečujících, nikoho asi nepřekvapí, že se jedná o soubor přirozených potřeb.
Platí zde přímá úměra. Čím více potřeb pečujících je uspokojeno, tím více je stabilita pečujícího
pracovníka výraznější a subjektivní vnímání zátěže je nižší při srovnatelně náročné péči.
Výzkumné šetření diplomové práce veškeré výše popsané skutečnosti potvrdilo
odbornou literaturou. Nicméně z důvodu velkých limitů výzkumu nebylo možné veškeré tyto
argumenty potvrdit pouze z analýzy dat rozhovorů s respondenty. Přestože limitem rozhovorů
byla jejich délka, můžeme se domnívat, že management a podpora pracovníka v zařízení
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funguje na vysoké úrovni. Alespoň na takové úrovni, v níž pracovníci uvádějí, že necítí tlak od
vedení, mají k vedení důvěru, vidí v něm podporu a pracují v organizaci rádi. Je to zcela pravým
opakem k rozhovorům, jež proběhly v předvýzkumu za účelem funkčnosti zvoleného scénáře
polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory v předvýzkumu proběhly v jiném zařízení, ve
kterém je pouze služba domova pro seniory, nikoli domov (či oddělení) se zvláštním režimem
a ve kterém data z předvýzkumu ukázala, že se pečovatelky cítily vyhořelé, necítily podporu
ani mezi kolegy ani u vedení zařízení. Je možné se tedy domnívat, že výzkum proběhl
v zařízení, které se s velkou zátěží pečovatelek nepotýká a můžeme tak zařízení vnímat i jako
dobrý příklad praxe. To se odráží také ve faktu, že zařízení jako jediné souhlasilo s realizací
výzkumu. Bylo by však vhodné zátěž pečovatelek v tomto zařízení ověřit hloubkovým
výzkumem, aby bylo jisté, zda se nejedná pouze o domněnku tazatele.
Možnou slabou stránkou tohoto výzkumu byla komunikace mezi autorem práce
a vedením zařízení. Jelikož téma a projekt diplomové práce se musel přepracovat z již výše
uvedených důvodů (viz kapitola individualizace), sběr dat probíhal i pro tazatele pod vysokým
časovým tlakem kvůli časové vytíženosti respondentů. Problém byl zejména v domluvě na
spolupráci se zařízením a v menším zájmu respondentů věnovat výzkumu více času. Jak již
bylo uvedeno v metodologii výzkumu, ani jedno oslovené zařízení se nechtělo na diplomové
práci podílet. Je možné se domnívat, že problémem byla nízká atraktivnost výzkumu pro
zařízení či špatně zvolená komunikace tazatele s vedením organizací.
Přes tyto potíže s výzkumem lze konstatovat, že práce má velký potenciál zejména pro
další výzkum, který by bylo vhodné udělat například v rámci disertační práce. Zátěž formálního
pečovatele je potřeba prozkoumat do větší hloubky nejen v literární rešerši, ale zejména
v hloubkových rozhovorech s pečovateli v zařízeních. Lze se domnívat, že domluva se
zařízeními by mohla být jednodušší, pokud by se jednalo o disertační práci a bylo by možné na
průzkum vytvořit i grantový projekt, aby výzkum mohl být kvalitní a pro akademickou
i odbornou půdu přínosnější.
Skupina respondentů, tedy formálních pečovatelů v systému sociálních služeb, je
v současnosti zatížená také velkou mírou byrokracie, jejich pracovní vytížení bývá vysoké, ale
neadekvátně finančně ohodnocené a práce s sebou přináší také fyzickou a často psychickou
zátěž. Vedlejším cílem diplomové práce bylo upozornit na skutečnost, že se jedná o velmi
potřebnou cílovou skupinu, bez které by nemohly sociální služby existovat, a zároveň si
předložená práce kladla za cíl popsat, kdo je pečovatel v sociálních službách a s jakými
obtížemi se setkává během náplně své práce. Rozsah práce ani její výzkumné šetření bohužel
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nemůže demonstrovat ucelený vhled do této profese, avšak souhrnná literární rešerše, zejména
ze zahraničních publikací a výzkumů, je podstatným podkladem pro kritickou diskuzi na téma
zátěže formálních pečovatelů.
Je také potřeba zmínit, že formální pečovatelé – více se vyskytují ženy v této profesi,
tedy pečovatelky – mají jasně definovanou roli zákonem. Další skutečností je, že tuto úlohu
přebírají i mimo pracovní působení a stávají se pečovatelkami ve svých domovech
a domácnostech. Z tohoto důvodu by mohlo být obtížné oddělovat pracovní a soukromý život.
Pro tuto skutečnost je zapotřebí uvědomit si svou roli pracovní a zároveň se cítit dobře ve svých
dalších (často rodinných) rolích.
Pro setrvání pracovníka v organizaci je zapotřebí nejen mapovat překážky pro výkon
jeho práce, ale zároveň mu za podílu managementu organizace pomoci tyto překážky překonat
či odstranit. Jak vyplývá z výzkumného šetření práce, dobrá spolupráce pečovatele
s nadřízenými je klíčová pro kvalitně vykonanou práci pečovatelů a zároveň umožňuje
pracovníkům setrvat na daném pracovním místě. Jedná se tedy o souvztažnost mezi kvalitním
(středním) vedením v organizaci a dlouhodobě uspokojující prací pečujících.
Pokud vnímáme výsledky výzkumného šetření z nadhledu a výsledky velmi zobecníme,
lze vidět základní čtverec, který pečovatele udržuje bez zátěže, popřípadě zátěž kladenou
pracovní náplní snižuje. Za opěrné body tohoto pomyslného čtverce můžeme označit:
podporující vedení organizace, fungující kolektiv (pracovní tým), propracované pracovní
postupy (metodika, směrnice) a fungující rodinné zázemí. Motivací pro práci formálního
pečovatele mohou být různé faktory, například již zmíněné sebenaplnění pečovatelky nebo
vnímání práce jako poslání. Právě tyto čtyři body se mezi respondenty zkoumané skupiny
opakovaly, avšak zároveň chyběly u respondentů zahrnutých v předvýzkumu.
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10 Závěr
Předložená diplomová práce se zabývala zátěží formálních pečovatelů. V teoretické části
byla nejprve uvedena definice formálního pečovatele spolu s jeho kompetencemi a náplní
práce. V následující kapitole jsme se věnovali individualizaci v sociálních službách. V této
kapitole byl dále zahrnut i původní záměr závěrečné práce, který musel být z důvodu chybějící
metodiky změněn, a došlo tak k úpravě zejména empirické části. Teoretická část se pak dále
věnovala definici zátěži a jejím možným druhům, které působí na pečovatele. Na závěr byla
tato část doplněna o literární rešerši, jež přinesla souhrn dostupných měřících nástrojů zátěže
a přehled komplexních kategorií, jimiž se nástroje zabývají.
V metodologické části je popsán hlavní výzkumný cíl a výzkumná otázka. Dále byl
vysvětlen výběr respondentů, který byl poté doplněn o design výzkumu. V něm byla popsána
strategie výzkumu, metoda sběru dat, etické aspekty i průběh sběru dat.
V analýze dat byla rozepsána interpretace dat, v níž byla popsána výzkumná témata. Tyto
oblasti byly z literární rešerše vybrány jako podstatné pro možný popis vnímání zátěže
u respondentů výzkumu. Přesněji se jedná o typický den na pracovišti, vztah pečovatele
s klientem i jeho rodinou, vztahy na pracovišti a oblast pojmenovaná jako práce a soukromí.
V této analýze jsou tato témata popsána a doplněna o poznatky z výzkumu, jež byly použity
v literární rešerši spolu s dalšími relativními výzkumy popisujícími problematiku hlouběji.
Analýza je dále doplněna o dvě témata, která vznikla při analýze dat. Jedná se o pohled na práci
a doplňující informace obecně k tématu zátěže formálních pečovatelů.
Výsledky výzkumného šetření ukazují na jednotlivé atributy práce zaměstnanců
v sociálních službách, které pomáhají respondentkám při náplni jejich práce a zároveň mapují
oblasti zátěže, ve kterých je zapotřebí působit preventivně. Ze strany organizace lze předejít
zátěži pečovatelek v těchto oblastech: dostatečná doba pro regeneraci sil mezi jednotlivými
úkony pečovatelek, zajištění pravidelné supervize jejich práce, podpora ze strany organizace
při řešení tíživých situací a zároveň adekvátní ocenění jejich práce (také ze strany rodinných
příslušníků, klientů a jiných zainteresovaných osob). Dále je potřeba zajistit fungující tým,
který nabízí možnost sdílet zkušenosti z terénu a možnost podpory a pomoci v pracovní oblasti.
Nesmíme opomenout zmínit fungující vedení (management) organizace, popřípadě vedoucí
jako jednotlivce, na kterého se lze spoléhat jako na fungující pomoc při řešení obtíží
vyplývajících z náplně práce. Na závěr je potřeba doplnit prevenci v oblasti zdraví, zejména
pak prevence bolesti zad (zajištění masáží zad a jiných procedur pro regeneraci fyzických sil).
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Dalšími atributy vedoucími ke snížení zátěže, popřípadě prevenci zátěže ze strany
pečovatelek, lze označit následující: dobrá znalost standardů kvality sociálních služeb jako
nástroje pro práci s klienty a jednání se zainteresovanými osobami, schopnost pečujících oddělit
pracovní a soukromý život (a s tím spojené možnosti uspokojit individuální potřeby ve svém
volném čase), naplnění pocitu sounáležitosti, s tím související naplnění pocitu smysluplné práce
a uspokojení z ní, fungující spolupráce s rodinnými příslušníky klientů a s dalšími
zainteresovanými osobami a jejich spolupráce při zajištění kontinuity práce pečovatelek. Dále
za nosný atribut v prevenci zátěže pečovatelek bylo zjištěno dobré rodinné zázemí.
Kromě výše popsaného shrnutí výzkumu obsahovala empirická část podkapitolu
s názvem limity výzkumu, jež zásadně ovlivnily průběh a výsledky výzkumu. V rámci pilotních
rozhovorů byl ověřen scénář polostrukturovaného rozhovoru, jejž z důvodu časově omezených
rozhovorů s respondenty výzkumu nebylo možné naplno využít.
Během literární rešerše nebyl nalezen ani jeden výzkum, který by se zabýval vnímáním
zátěže v celém rozsahu. Byly nalezeny pouze výzkumy popisující pracovní zátěž formálních
pečovatelů nebo studie zabývající se psychickou a fyzickou zátěží u zdravotnického personálu
či managementu. Pro problematiku zátěže formálních pečovatelů je stále podstatné zjistit, co
opravdu způsobuje zátěž této profese a jak s těmito indikátory může dál management pracovat.
Za velký přínos této závěrečné práce můžeme vnímat literární rešerši, která představuje
přehled 36 dostupných měřících nástrojů zabývajících se zátěží pečovatelů. Tento přehled může
mimo jiné sloužit jako primární zdroj k vytvoření nového měřícího nástroje mapujícího
komplexní zátěž formálního pečovatele v českých podmínkách.
Nesmíme opomenout zmínit, že zviditelnění problematiky a s tím spojené i návrhy řešení
by mohly vést mimo jiné také ke zkvalitnění poskytované péče. Můžeme předpokládat, že vyšší
kvalita poskytované péče povede ke vzrůstu prestiže povolání v sociálních službách a k nárůstu
počtu zájemců o tuto profesi. Zviditelnění problematiky by také mohlo dále vést k povědomí
zátěže u laické veřejnosti.
Závěrem je zapotřebí dodat, že pomáhající (pečující) profesi je třeba vnímat jako
užitečnou, naplňující a také jako nepostradatelnou profesi zejména s přihlédnutím ke stárnutí
populace. Se stále zvyšující se poptávkou o tuto profesi ze strany jejich uživatelů by
k atraktivnosti profese přispělo zlepšování pracovních podmínek a vyšší celospolečenský
respekt vůči práci profesionálních pečujících. Jejich činnost může nám všem významně
napomoci k důstojnému prožívání stáří jak v domácím prostředí, tak zejména v pobytových
sociálních službách.
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Formulace a vstupní diskuse problému
Významným fenoménem moderní společnosti je stárnutí populace. Tento demografický
vývoj se vyznačuje vysokým podílem postproduktivních osob (a s tím spojenou vysokou
morbiditou) a nízkou porodností. V důsledku nárůstu seniorů se zvyšuje i poptávka po
sociálních službách. Tuto skutečnost dokazuje například dvojnásobný počet domovů se
zvláštním režimem na území České republiky v roce 2014 oproti roku 2008. V roce 2008 byla
kapacita lůžek v tomto druhu zařízení 7 396 (využito 7 016 lůžek) a v roce 2014 14 354
(využito 11 784 lůžek) (MPSV, 2016).
S poptávkou po sociálních službách je však spojena i poptávka po potřebných
pracovnících, kteří by tyto služby zajistili. Přestože tato situace může mít spojitost s nejnižší
nezaměstnaností od listopadové revoluce, podstatným ovlivňujícím faktorem je dlouhodobý
nedostatek pracovníků v sociální oblasti. Tento nepříznivý stav bohužel ovlivňuje i zvýšená
fluktuace. Ta je často spojována s nízkým finančním ohodnocením a také s psychickou
a fyzickou zátěží na pracovišti.
Vedení těchto organizací by se tak mělo zabývat mapováním zátěže u svých
podřízených a na základě těchto zjištění měnit pracovní podmínky či upravit vzdělávání
pracovníků se zaměřením na zátěžové oblasti, aby se jejich fluktuace snížila a organizace si
díky tomu udržela nejdéle své pracovníky. Tyto okolnosti mimo jiné ovlivňuje i současný trend
deinstitucionalizace a individualizace sociálních služeb. S přijetím nového zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. byly popsány standardy, jež definují kvalitu sociálních služeb.
Přestože mapování zátěže pracovníků není legislativně ukotveno, organizace ho může interně
definovat v metodikách a směrnicích souvisejících se standardem č. 10 – profesní rozvoj
zaměstnanců. V případě zjištění např. špatné komunikace s klienty nebo fyzických problémů
s manipulací klientů je možné zaměřit vzdělávání na tyto zátěžové oblasti. Pokud však
neprobíhá mapování zátěže, vzdělávání pracovníků nemusí odpovídat potřebnosti z jejich
strany, ale musí probíhat podle určitých předem stanovených parametrů povinného vzdělávání
– individuální plánování, vzdělávání v BOZP a další.
Zátěž můžeme definovat jako faktor působící na organismus a kladoucí požadavky,
jimiž se naruší rovnováha v organismu. Zátěž tak podnítí činnost organismu zaměřenou na
obnovu rovnováhy, přičemž klade zvýšené požadavky na senzorické, mentální, volní procesy
a schopnosti člověka. Stres a zátěž, což jsou dva pojmy často chybně označované jako
synonyma, vznikají tehdy, když je míra stresorů vyšší než schopnosti daného jedince tuto
situaci zvládnout. Zátěž u pracovníků v sociálních službách ovlivňuje hlavně oblast fyzickou,
psychickou, sociální, ale také spirituální (Kurucová, 2016).
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Cílem posuzování zátěže je dle Kurucové (2016) poznávání změn zátěžové situace,
možnosti zdrojů sociální opory, odhalení rizikových faktorů zátěže a posouzení strategií
vyrovnávání se se zátěžovou situací. Pro zaměstnavatele je tedy stěžejní zjistit, co stojí za
příčinou vysoké zátěže u pracovníků a jaké kroky mohou udělat pro jejich snížení.
K posuzování mapování zátěže existuje již několik nástrojů, jako např. CSI (Caregiver
Strain Index) a CRA (Caregiver Reaciton Assessment). Caregiver Strain Index se skládá ze
13 položek, kde každá kladná odpověď je ohodnocena 1 bodem. Výsledné skóre 7 a více
indikuje vysoký stupeň zátěže. Oblasti jsou rozděleny na objektivní zátěž (omezení soukromí,
čas určený pro přátele a příbuzné), subjektivní zátěž (pokusy o manipulaci klienta
s pečovatelem) a oblast psychické zátěže. Tento nástroj zátěže je určen pro osoby pečující o své
blízké (Robinson, 1983). Caregiver Reaction Assessment (Given, 1992) je nástroj pro
hodnocení reakcí rodinných příslušníků, kteří se starají o seniory s Alzheimerovou chorobou
nebo rakovinou. Hodnocení se skládá z 24 položek, které posuzují sociální podporu, fyzické
zdraví a finance pečovatele. Mezi nejpoužívanější měřicí nástroj patří Zarit Burden Interview
(ZBI), který posuzuje subjektivní zátěž pečovatele. Jednotlivé otázky jsou zaměřené na
fyzickou, psychickou, sociální a finanční oblast života pečovatele (Tabaková a Václaviková,
2008, s. 81). Škála se nejčastěji využívá k hodnocení zátěže pečovatele u pacientů s demencí.
Používá se i k hodnocení zátěže pečovatele v paliativní péči, u pacientů se srdečním selháním,
s poškozením mozku. (Ballesteros et al., 2012, s. 1141). Existuje i česká verze ZBI. Jedná se
o Test hodnocení pečovatelské zátěže pro rodinné pečující od Topinkové. Tento měřicí nástroj
je překladem původní verze ZBI s drobnými jazykovými úpravami, ale bez výrazné
modifikace. Validita české verze dotazníku byla potvrzena i v kulturně odlišných podmínkách
České republiky (Tabaková a Václaviková, 2008, s. 81).
Jak je již patrné, tyto nástroje jsou zaměřeny na mapování zátěže osob pečujících o své
blízké, nikoliv však na mapování zátěže pracovníků v zařízení sociálních služeb. V zahraniční
literatuře lze nalézt několik studií zabývajících se měřením stresu či syndromu vyhoření
u formálních pečovatelů. Další studie zkoumají dopad klientů trpících demencí na zátěž
pečovatelů (ZBI) za pomoci nástrojů BPSD (Behaviorální a psychologické symptomy
demence), ABS (zjednodušený BPSD) či ADL (Aktivity denního života). Všechny tyto studie
však používají kombinaci několika nástrojů, aby mohly validovat své výsledky.
Tato diplomová práce se zaměří na mapování zátěže pracovníků v sociálních službách
(neboli formálních pečovatelů), zvláště na zmapování klíčových kategorií ovlivňujících výši
zátěže. Střední management může využít mapování zátěže pro jednotlivé pracovníky, ale i pro
celé týmy či oddělení. Výstupy mohou posloužit pro naplánování vzdělávacího plánu pro
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zaměstnance, pro přijetí nového pracovníka na oddělení, ale i jako argument pro podložení
celkové zátěže na oddělení. Veškeré podklady může dále použít střední management jako důkaz
pro vyšší management, ale i pro konkrétní kroky ke zvyšování kvality sociálních služeb.
Mapování zátěže má vliv i na tzv. personální klíč. Tento pojem nám říká, na kolik klientů
připadne jeden pracovník na plný úvazek. Obsahuje brutto pracovní čas, tedy včetně dovolené,
pracovní neschopnosti, školicích aktivit, pro sedm dní v týdnu a 24 hodin denně. Stanovení
personálního klíče je však různé v jednotlivých zemích. Pro stát je významný kvůli
transparentnosti, srovnatelnosti a vývoji cen v sektoru. Pro zaměstnavatele pak, aby věděl, zda
dodržuje, či překračuje zákonné normy, aby se choval hospodárně a aby měl argument pro
vyjednávání s odbory. Pro zaměstnance je argumentem při vyjednávání se zaměstnavatelem
a poskytuje právní jistotu v případě ošetřovatelských či pečovatelských chyb (MPSV, 2017).
Pro vyšší management mapování zátěže najde využití pro obhajobu personálního klíče a pro
tvorbu materiálu, kterým u svých zřizovatelů zdůvodní potřebnost vyššího počtu pracovníků
v přímé péči.
Cílem diplomové práce je popsat, jak vnímají zátěž pracovníci v sociálních službách
pracujících v domovech pro seniory na standardních odděleních a na odděleních se zvláštním
režimem, kde jsou specificky umístěni uživatelé s diagnózou demence. Sekundárním cílem je
popsat rozdíly ve vnímání zátěže na odděleních, případně v čem se zátěž na těchto odděleních
liší. Na základě závěrů práce pak budou formulována doporučení pro management zařízení.
Pracovní postupy, resp. výzkumné metody a techniky
Teoretická část bude sumarizovat dostupné studie a validované nástroje k mapování
zátěže pečovatelů. Tato část diplomové práce bude sloužit k vytvoření teoretického konceptu
pro empirickou část.
V empirické části bude využita kvalitativní výzkumná metoda, která umožňuje
prozkoumat sledovaný jev podrobně a do hloubky. Výzkum proběhne v jednom zařízení
domova pro seniory, který je tvořen standardním oddělením a oddělením se zvláštním režimem.
Respondenty budou pracovníci v sociálních službách z obou oddělení v domově. Teoretický
koncept sestavený v první části diplomové práce bude sloužit jako základ pro formulaci okruhů
pro realizaci hloubkového rozhovoru s respondenty. Koncept je tvořen vybranými oblastmi
zátěže, jež se objevují v dostupných měřicích nástrojích – AWSL, BPSD, ABS, ADL, MBIHSS, NPI-NH, PCTB, TBS a další.1
1

The Areas of Worklife Survey (Leiter, 1999) , The Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (Abe,
2015), Abe's BPSD score (Abe, 2015), Activities of Daily Living (Miyamato, 2010), Maslach Burnout Inventory-
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Základní okruhy tvoří níže uvedené oblasti:
•

Pracovní zátěž (AWSL)
o Organizační kultura a dopad na pečovatele
o Administrativní zátěž
o Pracovní podmínky

•

Psychická zátěž (MBI-HSS, NPI-NH)
o Emoční zátěž
o Stresová zátěž – stresové události

•

Fyzická zátěž (ZBI, CRA)
o Svalová zátěž - manipulace s klientem
o Únava a vyčerpání

•

Sociální zátěž (PCTB)
o Subjektivní zátěž
o Objektivní zátěž
o Strukturální zátěž

Po naplnění výzkumného vzorku proběhne kódování výstupů ke zmapování všech
kategorií ovlivňující zátěž pečovatele.

Human Services Survey (Lorea, 2014), Neuropsychiatric Inventory Nursing Home Version (Jeffrey, 2009),
Professional Care Team Burden (Auer, 2015), Troublesome Behavior Scale (Miyamato,2010)
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