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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).
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
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
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.

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 InventoryHuman 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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