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1. Úvod 

Tento dokument vznikl v rámci realizace zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, která je 

nedílnou součástí projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ a 

v rámci níž dochází k pilotnímu nastavení a ověření modelů sociální práce. Jedná se konkrétně 

o ověření nastavených podmínek zamýšlených specializací v sociální práci na úrovni klientské, 

včetně jejich obsahové náplně a včetně identifikování interdisciplinárního a multidisciplinár-

ního přístupu potřebného pro výkon sociální práce v rámci níže specifikovaných specializací:  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností, 

• specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním 

zdravím. 

Výstupem této zakázky bude 8 dokumentů:  

• 5 komparativních dokumentů (specializací), 

• 2 dokumenty popisující inter- a multidisciplinární tým,1 

• odborná rešerše zaměřená na ověření efektivity výkonu sociální práce na klienta. 

Zajištění výše uvedeného pilotního ověření je nezbytné pro rozvoj profesionalizace sociální 

práce, zejména nastavení možnosti profesního růstu v rámci sociální práce, zvýšení dovedností 

a kompetencí sociálních pracovníků, což povede ke zkvalitnění výkonu činností sociální práce 

na území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnava-

tele sociálních pracovníků.2 

Specifikace projektu 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu soci-

ální práce II“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 se zaměřuje na posí-

lení procesů profesionalizace sociální práce, na zvýšení kompetencí sociálních pracovníků, na 

zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a na osvětu v oblasti sociální práce. Pro-

jekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu 

s ustanoveními § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů, na území celé České republiky. 

  

 
1 Po konzultaci se zadavatelem byl tento výstup integrován do jednoho dokumentu.  
2 Ve všech předkládaných dokumentech je termín „sociální pracovník“ použitý jako zobecňující maskulinum, a tudíž zahrnuje 

jak mužský, tak ženský rod. 
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2. Výzkumné metody a metodika práce 

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byly defino-

vány obsahy pěti vybraných specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto specializace 

budou v praxi přínosem, resp. jakým přínosem. Cílem ověření je zjistit, jak v praxi tyto speci-

alizace budou fungovat a v rámci odborné rešerše zjistit možnosti ověřování účinnosti sociální 

práce na klienta. Dále je cílem zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů, 

jejich přínosy a překážky zavedení v české praxi sociální práce.  

Zásadní výzkumné cíle byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat následovně:  

1. Ověřit přínosnost definovaných specializací pro praxi. 

2. Zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů a jejich přínos pro 

praxi. 

Před samotným vymezením jednotlivých obsahových částí, které vedou k naplnění cílů pro-

jektu, je nezbytné vymezit metodiku výzkumu. V rámci práce byly zejména využity empirické 

metody v rámci synergie kvalitativního a kvantitativního výzkumu, resp. výzkumu smíšeného. 

Jak definuje Molnár a kol. (2012), empirické metody jsou založeny na bezprostředním živém 

obrazu reality. Lze zde zahrnout metody, v nichž se odraz jevů uskutečňuje prostřednictvím 

smyslových počitků a vjemů zdokonalovaných úrovní techniky. Těmito metodami lze zjistit 

konkrétní jedinečné vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. Konkrétně byly využity neex-

perimentální metody v rámci kvalitativního i kvantitativního, resp. smíšeného výzkumu. Ty se 

zakládají na použití nejméně dvou metod (zpravidla kvalitativních a kvantitativních) s cílem 

získat validní a objektivní obraz studovaného objektu na základě očištění spolehlivých infor-

mací od těch nespolehlivých (Pavlica a kol., 2000).  

Konkrétně byl využit deskriptivní přístup ke zkoumání systému činností v rámci práce sociál-

ních pracovníků, který má především induktivní charakter a ukazuje, jaká je skutečnost pozo-

rovaných jevů. Na základě specifikace zadavatelem výzkumu bylo k testování osloveno 33 pra-

covišť napříč Českou republikou, a pokud pracoviště souhlasilo, bylo zařazeno mezi testovaná 

pracoviště. Bohužel většina oslovených pracovišť spolupráci odmítla pro velké pracovní vytí-

žení zaměstnanců. Do výzkumu se zapojilo tedy 16 pracovišť v rámci zadavatelem specifiko-

vaných specializací. S ohledem na vymezení zadavatele a v kontextu počtu stanovených praco-

višť se jedná především o pilotní ověření, resp. o pilotní šetření v oblasti stanovené problema-

tiky, která předchází úplnému kvantitativnímu šetření.  

Ve specializaci zaměřené na „nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím“ byli získáni 

zástupci organizací věnující se péči o seniory v okrese Ostrava-město a dva zástupci organizací 

v okrese Šumperk.3 

V rámci každé specializace byl sestaven dotazník, který obsahoval činnosti, které jsou předpo-

kládaným obsahem náplně práce jednotlivých sociálních pracovníků a byly dodány Minister-

stvem práce a sociálních věcí, v rámci zadávací dokumentace. Dotazník byl sestaven tak, aby 

 
3 Celkově bylo osloveno 33 pracovišť z Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Ústeckého kraje, 

Olomouckého kraje, Plzeňského kraje, Zlínského kraje, Jihočeského kraje a Prahy. Zhotovitel se ze strany oslovených praco-

višť setkal se značnou neochotou zapojit se do pilotního šetření. Větší zájem byl projeven u pracovišť ze stejného či sousedního 

kraje. Tuto skutečnost lze vyložit zejména známostí zhotovitele v daném regionu, jelikož zhotovitel se podílí i na vzdělávání 

sociálních pracovníků. Neznámost zhotovitele spolu se vzdáleností sídla zhotovitele od konkrétního pracoviště mohla nega-

tivně ovlivnit ochotu k zapojení se do šetření. Samotní pracovníci jednotlivých pracovišť uváděli časovou vytíženost související 

s výkonem jejich práce jako nejčastější důvod odmítnutí spolupráce. 
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reflektoval potřeby jednotlivých specializací pro praxi v podmínkách České republiky. Dotaz-

níkový formulář byl schválen zadavatelem a byla ověřena srozumitelnost otázek. Vlastní testo-

vání probíhalo na denní bázi a bylo realizováno od 24. června 2019 do 31. října 2019.4 Výstu-

pem tohoto šetření byla tedy primární data, která byla postupně analyzovaná a prezentovaná 

v průběžných zprávách daného šetření.   

Průběh sběru dat byl realizován bez větších komplikací, přičemž k výpadkům docházelo pouze 

z důvodu čerpání dovolené jednotlivých participantů testování. Na některých pracovištích bylo 

možné během dovolené zajistit zástup, který vyplňoval příslušné dotazníky. Nebylo to však 

možné na všech pracovištích, a to z důvodu personální nouze daného pracoviště. 

Tato forma šetření představuje zpracování výzkumného záměru pomocí metod kvantitativního 

výzkumu, který je založen na principu získávání údajů o četnosti výskytu určitého jevu a vztahy 

mezi těmito jevy. Nespornou výhodou této metody je možnost kvantifikace sledovaných jevů 

a jejich následná statistická interpretace. Vzhledem k tomu, že výzkumná problematika přesa-

huje do oblasti antropologické, bylo nezbytné šetření doplnit o metody kvalitativního výzkumu. 

Tento přístup umožňuje zkoumanou problematiku pochopit více do hloubky, a tím odstranit 

některé nedostatky kvantitativního přístupu, kde získané poznatky mohou být až příliš abs-

traktní a obecné pro přímou aplikaci v reálných podmínkách.  

Stěžejní metodou v rámci kvalitativního výzkumu byla metodika sběru dat prostřednictvím re-

alizovaných skupinových rozhovorů (focus groups). Opět se tedy jednalo o primární data. 

S každou skupinou v rámci jednotlivých specifikací byly realizovány skupinové rozhovory, 

které se týkaly převážně otázek vztahujících se k jejich profesi s cílem doplnit dotazníkové šet-

ření. Realizátor projektu zde vystupoval zejména jako moderátor diskuze mezi dotazovanými, 

přičemž byly především využity otázky vztahující se ke zkušenostem, otázky vztahující se k ná-

zorům, otázky vztahující se ke znalostem a otázky vztahující se ke vnímání. Jednalo se tedy 

o focus groups typu skupinové interview. Pro zajištění bdělosti respondentů jednotlivé skupi-

nové rozhovory nepřesáhly délku dvou hodin. Vzhledem k odlišné lokaci jednotlivých respon-

dentů se jako efektivní prostředí pro realizaci rozhovorů jevily prostory Vysoké školy PRIGO. 

Jednalo se tedy o skupinový rozhovor v experimentálním prostředí.  

Průběh realizace skupinových rozhovorů proběhl bez větších komplikací a byl uskutečněn na 

přelomu září a října roku 2019. 

Kvalitativní šetření provedené pomocí metody skupinových rozhovorů přispělo k efektivněj-

šímu využití informací získaných z dotazníkového šetření a k jejich následné interpretaci. 

Možné nejasnosti vzniklé v rámci dotazování byly tak konkretizovány v rámci těchto rozho-

vorů. Realizace skupinových rozhovorů pomohla analyzovat nastavení jednotlivých speciali-

zací do hloubky jejich podstaty a zejména odhalit konkrétní sestavení interdisciplinárních 

a multidisciplinárních týmů.  

Dále byly využity metody logické, a to především metody dedukce pro zpracování výsledků 

kvantitativního šetření a metody indukce pro zpracování výsledků kvalitativního šetření. Ucelený 

přehled o využité metodologii předkládaného výzkumu zobrazuje následující schéma 2.1.  

  

 
4 Denní báze je založena na pracovní době jednotlivých zaměstnanců zařízení/subjektů, která byla vybrána pro dané šetření. 

Nelze zde tedy počítat dny pracovního volna (dovolené či zákonné pracovní volno) a státní svátky. Relativní četnosti jsou 

počítány k celkovému počtu získaných odpovědí v rámci dané činnosti či kompetence ve sledovaném období v rámci jedné 

specializace. 
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Schéma 2.1: Výzkumná metodologie v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního vý-

konu sociální práce II“  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o pilotní šetření, které bylo realizováno v omezeném počtu 

pracovišť na základě podmínek stanovených zadavatelem. Jednotlivé výsledky vyplývající 

z daného šetření a jejich interpretaci je nutné chápat v kontextu pilotního šetření, a především 

s danou charakteristikou vybraných pracovišť s ohledem na jejich lokalitu. Charakteristika pra-

covišť je předmětem následujícího textu.  
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3. Charakteristika pracovišť zapojených do výzkumu  

Řešení problematiky stárnutí populace patří mezi největší výzvy budoucnosti české společnosti. 

V budoucnu nás čeká mnoho změn, na které budeme muset reagovat, pokud se v populačních 

prognózách nic výrazně nezmění. Průša (2018) varuje, že aktuální systém financování sociál-

ních služeb a často i jejich kapacit není připraven na problematiku stárnutí české populace. O 

to horší se tato situace jeví v souvislosti s možným vývojem produkce. Beran a Godarová (2017) 

upozorňují, že poměr ukazatele old-age dependance vzroste do roku 2050 na 52 %, což se 

v souvislosti s ekonomickým chováním lidí v důchodovém věku projeví na velikosti produkce 

negativně. Je tak možné, že financování sociálních služeb bude v budoucnu ještě náročnější 

díky rostoucím nárokům zejména služeb spojeným se stárnutím populace a možným poklesem 

zdrojů. 

Stav a průběh stárnutí populace podle jednotlivých krajů by se dal vyjádřit pomocí následující 

tabulky 3.1. ČSÚ (2019b) uvádí, že ve všech krajích v době od roku 2008 do roku 2018 rostl 

absolutní počet obyvatel ve věku 65+. Nejrychleji rostl v Libereckém kraji (45 %), Ústeckém 

a Středočeském kraji (oba 42 %). Relativně nejnižší přírůstek byl v Praze (27 %), ve Zlínském 

kraji (30 %) a v Moravskoslezském kraji (55,3 %).  

Tabulka 3.1: Vývoj skupiny obyvatel ve věku 65+ v letech 2008 až 2018 

 Počet osob (tisíce) Podíl osob 65+ na celkovém počtu v % 

Kraj / Rok 2008 2014 2018 2008 2014 2015 2016 2017 2018 

Praha 195,2 225,0 243,2 15,8 18,1 18,2 18,4 18,6 18,8 

Středočeský 175,4 212,0 242,6 14,2 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 

Jihočeský 94,2 111,3 125,2 14,8 17,5 18,0 18,5 19,1 19,6 

Plzeňský 86,8 102,4 114,1 15,2 17,9 18,4 18,8 19,2 19,6 

Karlovarský 42,1 50,4 57,5 13,7 16,8 17,5 18,2 18,9 19,4 

Ústecký 111,1 135,3 154,6 13,3 16,4 17,1 17,7 18,3 18,8 

Liberecký 60,7 74,4 85,9 13,9 17,0 17,6 18,3 18,9 19,5 

Královéhradecký 86,9 101,7 114,2 15,7 18,4 19,0 19,6 20,2 20,7 

Pardubický 77,8 90,5 101,3 15,1 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 

Vysočina 78,3 90,3 100,4 15,2 17,7 18,2 18,7 19,2 19,7 

Jihomoravský 178,2 207,8 229,2 15,5 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 

Olomoucký 97,2 112,4 125,1 15,1 17,7 18,2 18,7 19,3 19,8 

Zlínský kraj 91,5 104,5 115,8 15,5 17,8 18,3 18,8 19,4 19,9 

Moravskoslezský 180,9 207,5 231,1 14,5 17,0 17,5 18,1 18,7 19,2 

ČESKO 1 556,2 1 825,5 2 040,2 14,9 17,4 17,8 18,3 18,8 19,2 

Zdroj: Eurostat (2019) a ČSÚ (2019b) 

Podle absolutního přírůstku, který by mohl aproximovat dynamiku poptávky po sociálních služ-

bách spojených se stárnutím, rostla věková skupina 65+ nejvíce ve Středočeském kraji (67,2 ti-

síc). Druhým v pořadí je Jihomoravský kraj s přírůstkem 51,0 tisíc a Moravskoslezský kraj 50,2 

tisíc. Nejmenším přírůstkem sledované věkové skupiny disponoval Karlovarský kraj, ve kterém 

se počet za deset let zvýšil o 15,4 tisíc. Následovala Vysočina s hodnotou 22,1 tisíc a třetím 

krajem od konce je Pardubický kraj s přírůstkem na úrovni 23,5 tisíc. V celé České republice 
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došlo za sledovaných deset let k 484tisícovému navýšení počtu obyvatel starších 64 let. Prů-

měrný přírůstek na kraj činí 34,6 tisíc. Nad touto úrovní je ještě Praha s přírůstkem 48 tisíc a 

Ústecký kraj s přírůstkem 43,5 tisíc. Praha je navíc krajem s nejvyšším počtem obyvatel ve 

sledované věkové skupině. V roce 2018 v Praze žilo 243,2 tisíc obyvatel 65+. Druhý v pořadí 

je Středočeský kraj (242,6 tisíc) a třetí je Moravskoslezský kraj (231,1 tisíc). Nad 200 tisíc 

obyvatel v tomto věku žije ještě v Jihomoravském kraji (229,2 tisíc). Nejmenší skupina 65+ se 

v roce 2018 nacházela v Karlovarském kraji, kde žilo 57,5 tisíc. Druhý v pořadí je Liberecký 

kraj (85,9 tisíc) a třetí Vysočina, kde žilo v roce 2018 celkem 100,4 tisíc obyvatel ve věkové 

kategorii 65+. 

Z pohledu do druhé části tabulky 3.1 plyne, že podíl skupiny 65+ na celkovém počtu obyvatel-

stva také rostl ve všech krajích. To znamená, že četnost sledované skupiny roste rychleji než 

zbývající věkové kohorty. Mezi jednotlivými kraji sice jsou rozdíly, ale ty nemusí být tak vý-

razné jako v případě celkových počtů. Proto jsme se zaměřili na rozdíly v procentuálním za-

stoupení věkové skupiny v roce 2018 oproti roku 2008. Dospěli jsme k poměrně zajímavému 

zjištění. Nejvíce se relativní zastoupení měnilo na severozápadě Česka a nejméně zase v rela-

tivně prosperujících regionech. Za sledované období se podíl zvýšil nejvíce v Karlovarském 

(5,7 p.b.), Libereckém (5,6 p.b.) a Ústeckém kraji (5,5 p.b.). Naopak nejméně narostl v Praze 

(3 p.b.), ve Středočeském kraji (3,7 p.b.) a v Jihomoravském kraji (3,9 p.b.). Zdá se, že demo-

grafický vývoj v daném kraji může být provázaný s životní úrovní tohoto kraje (viz analýza 

počtu exekucí a objektivní chudoby ve specializaci na nepříznivé sociální situace spojené s 

chudobou a nezaměstnaností).  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výhled v demografickém vývoji České republiky podle ČSÚ 

(2019a) naznačuje, že bez dodatečných změn může společnost čekat mnoho problémů. Podle 

střední projekce se totiž očekává, že věková skupina 65+ naroste do roku 2050 o více než milion 

osob oproti roku 2019. Předpokládaný podíl této skupiny na celkové populaci vzroste z aktuál-

ních 19,6 % v roce 2019 na 28,6 % v roce 2050. Novák (2018) upozorňuje, že na tyto projekce 

nereagujeme v oblasti poskytování sociálních služeb dostatečně.  

Sociálních služeb spojených se stárnutím může být celá řada (pobytové zařízení, poradenské 

služby, terénní služby, zájmové kroužky, volnočasové aktivity atd.). V souladu s požadavky 

poskytovatele se v této části zaměříme zejména na pobytová zařízení pro seniory. Zákon o so-

ciálních službách uvádí tři typy pobytových zařízení pro seniory. Jedná se o:  

• Domov pro seniory – zařízení poskytující pobytové služby osobám se sníženou soběs-

tačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fy-

zické osoby. Základní poskytované služby zahrnují ubytování, stravu, pomoc při péči o 

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

• Domov se zvláštním režimem – zařízení poskytující pobytové služby osobám se sníže-

nou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, se stařeckou, Alzhei-

merovou či jinou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben potřebám těchto osob. Základní po-

skytované služby jsou obdobná jako u domova pro seniory.  

• Týdenní stacionář – zařízení poskytují služby osobám se sníženou soběstačností z dů-

vodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, 
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které vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Osoba je zde umístěna jen na určitou část 

týdne, např. od pondělí do pátku.  

Kapacita pobytových zařízení pro seniory v České republice 

Největší pozornost v rámci specializace na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím vě-

nujeme domovům pro seniory a domovu se zvláštním režimem. Mezi největší zřizovatele všech 

tří typů patří obec, kraj, církev nebo ostatní zřizovatelé. Podle Nováka (2018) byla kapacita 

zejména v domovech pro seniory v roce 2017 téměř nezměněna oproti roku 2009. Dokonce 

mírně klesla. V roce 2017 bylo v České republice 519 domovů pro seniory s celkovou kapacitou 

37 037. Průměrná kapacita zařízení tak dosahovala 71,4 osob. Podle registru poskytovatelů so-

ciálních služeb (MPSV, 2019) je aktuálně v Česku registrovaných 535 domovů pro seniory. 

Pokud by se udržel průměrný stav kapacity zařízení, celková kapacita by dosáhla 38 199. Do-

movy se zvláštním režimem v roce 2017 výrazně navýšily počet zařízení a celkovou kapacitu 

ve srovnání s rokem 2009, a to z 8 223 na 18 853. Celkový počet domovů se zvláštním režimem 

byl 322 a jejich průměrná kapacita na jedno zařízení byla 58,5 osob. Aktuální stav podle MPSV 

(2019) naznačuje, že do roku 2019 se dále dařilo zvyšovat kapacity. V roce 2019 bylo v Česku 

358 domovů se zvláštním režimem. Pokud by zůstala průměrná kapacita zachována, tak by 

dosahovala úrovně 20 943 osob. Počet týdenních stacionářů byl 57 v roce 2017. Jejich celková 

kapacita dosahovala 868 osob. V roce 2019 je těchto zařízení 59.  

Nejvíce dominujícím typem pobytového zařízení pro cílovou skupinu seniorů jsou domovy pro 

seniory a domovy se zvláštním režimem. Při pohledu na zřizovatele těchto služeb největší ka-

pacity vytvářejí kraje a obce, viz Novák (2018). U domovů pro seniory je to 43,6 % pro kraje a 

37,8 % pro obce. U domovů se zvláštním režimem je o něco nižší procento. Kraje byly v roce 

2017 zřizovatelem 37,6 % domovů se zvláštním režimem a obce 22,3 %. 

Novák (2018) dále ukazuje podrobnou strukturu počtu zařízení, jejich kapacitu a obsazenost 

v roce 2017 podle jednotlivých krajů. My se zaměříme zejména na počet zařízení a velikost 

kapacity těchto zařízení v jednotlivých krajích. Tabulka 3.2 zobrazuje výsledné četnosti. Nej-

více domovů pro seniory je ve Středočeském kraji, ve kterých je vytvořeno až 14,2 % z celkové 

kapacity těchto zařízení. Druhý v pořadí jak podle počtu, tak podle kapacity je Moravskoslez-

ský kraj. Zde je vytvořeno 12,8 % z celkové kapacity domovů pro seniory. Třetí v pořadí je 

Ústecký kraj, kde je alokováno 9,1 % z celkové kapacity. Pokud by byla kapacita rozdělena 

rovnoměrně mezi kraje, v každém kraji by měla být kapacita přibližně 7,1 % z celku, tj. 1/14 

z celkové kapacity by připadala na kraj. Naopak nejmenší kapacity v roce 2017 byly vytvořeny 

v Karlovarském (2,3 %), Libereckém (2,7 %) a Plzeňském kraji (4,7 %). Z pohledu domovů se 

zvláštním režimem je v roce 2017 největší kapacita vytvořená v Jihomoravském kraji (17,4 %), 

dále ve Středočeském kraji (14 %) a v Ústeckém kraji (12 %). Naopak nejméně je v Karlovar-

ském kraji (2,6 %), Libereckém kraji (3,5 %) a Královéhradeckém kraji (4,1 %).  
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Tabulka 3.2: Kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v roce 2017 

 Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem 

Kraj 
Počet za-

řízení 
Kapacita 

Podíl na celkové 

kapacitě (%) 

Počet za-

řízení 
Kapacita 

Podíl na celkové 

kapacitě (%) 

Praha 30 2 650 7,2 18 923 4,9 

Středočeský 77 5 268 14,2 45 2 632 14,0 

Jihočeský 37 2 963 8,0 19 882 4,7 

Plzeňský 24 1 727 4,7 13 968 5,1 

Karlovarský 16 847 2,3 9 483 2,6 

Ústecký 39 3 372 9,1 36 2 269 12,0 

Liberecký 19 1 014 2,7 13 651 3,5 

Královéhradecký 38 2 329 6,3 14 773 4,1 

Pardubický 26 2 103 5,7 14 1 108 5,9 

Vysočina 24 2 085 5,6 20 817 4,3 

Jihomoravský 47 2 740 7,4 40 3 282 17,4 

Olomoucký 35 2 698 7,3 17 883 4,7 

Zlínský 37 2 490 6,7 23 1 201 6,4 

Moravskoslezský 70 4 751 12,8 41 1 981 10,5 

CELKEM 519 37 037 100 322 18 853 100 

Zdroj: Novák (2018) 

Tyto kapacity byly již v roce 2017 nedostatečné. Největší podíl neuspokojených klientů na 

jedno lůžko z celkové kapacity domovů pro seniory je v Praze (3), Plzeňském kraji (2,69) a Ji-

homoravském kraji (2,64). Naopak nejmenší podíl je v Karlovarském kraji (0,54), Pardubickém 

(0,79) a Libereckém kraji (0,89).5 Průměrný počet neuspokojených klientů na jedno lůžko do-

movů se zvláštním režimem je opět v Praze (2,04), následuje Plzeňský kraj (1,99) a Zlínský 

kraj (1,8). Nejméně je v Pardubickém kraji (0,5), Královéhradeckém kraji (0,73) a Karlovar-

ském kraji (0,77).6 V rámci dat za celou Českou republiku platí, že na jedno vytvořené místo v 

rámci celkové kapacity v domovech pro seniory v roce 2017 připadalo 1,65 neuspokojeného 

klienta. V případě domovů se zvláštním režimem se pak jednalo v průměru o 1,19 neuspokoje-

ného klienta.  

Zařízení se specializací na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím 

V souladu se zadáním poskytovatele byly do šetření ve specializaci na nepříznivé situace spo-

jené se stárnutím zapojeny tři domovy pro seniory, které poskytují i službu domova se zvláštním 

režimem. V následující části zprávy budou označeny jako domov 1, domov 2 a domov 3, a to 

kvůli šetření, které probíhalo anonymně.  

Zařízení domov 1 je organizací, která poskytuje služby domova pro seniory a domova se zvlášt-

ním režimem. Zřizovatel domova 1 je obec. Cílovými skupinami domova 1 jsou dospělí lidé 

(27 až 64 let), mladší senioři (65 až 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří se dostali do ne-

příznivé životní nebo sociální situace z důvodu snížené soběstačnosti, dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Přičemž tyto osoby již nemohou 

 
5 Viz Novák (2018, s. 14). 
6 Tamtéž. 
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využít jiný typ sociálních služeb poskytovaných v jejich přirozeném prostředí. Kapacita služby 

domova pro seniory činí 214 míst. Kapacita služby domova se zvláštním režimem v zařízení 

domov 1 je 87 míst. Zařízením byly položeny otázky na počet sociálních pracovníků, velikost 

jejich úvazků a kapacitu zařízení. V domově 1 pracuje v roce 2018 celkem 11 sociálních pra-

covníků na plný úvazek, který se dělí u každého pracovníka podle pracovního zatížení mezi 

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Jeden pracovník je vedoucí útvaru sociální 

a zdravotní péče, dva jsou na pozici vedoucí služby a osm je sociálních pracovníků. 

Zařízení domov 2 poskytuje, kromě služeb domova pro seniory a domova se zvláštním reži-

mem, také chráněné bydlení a terénní pečovatelskou službu. Zřizovatelem domova 2 je kraj. 

Služby domova pro seniory v zařízení domov 2 jsou cílené na lidi starší 60 let, kteří mají sní-

ženou soběstačnost v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Služby domova se zvláštním režimem v domově 2 jsou cílena na osoby ve věku 

od 50 let s chronickým duševním onemocněním se stařeckou a ostatními typy demence, které 

jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Kapacita služby domova pro seniory je 176 míst 

a domova se zvláštním režimem 54 míst. Podle vyjádření zodpovědné osoby v domově 2 pra-

cují dva sociální pracovníci s plným úvazkem.  

Organizace, pod kterou spadá zařízení domov 3, se kromě služeb domova pro seniory a domova 

se zvláštním režimem zaměřuje také na poskytování služeb odlehčovací služby, osobní asis-

tence a domova na půl cesty. My jsme v rámci šetření spolupracovali s domovem pro seniory a 

domovem se zvláštním režimem. Služba domova se zvláštním režimem zařízení domov 3 je 

cílená na seniory (60+), jejich život je významně ovlivněn projevy demence a nemohou již dále 

žít ve svém domácím prostředí. Jedná se o znaky, kdy se osoba neorientuje pro ni ve známém 

prostředí, nedokáže přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, má sníženou schopnost sebeobsluhy 

a sníženou schopnost komunikace a dorozumění se s okolím. Kapacita této služby činí 76 míst. 

Během roku 2018 měl domov 3 až 90 klientů v této službě (74 žen a 16 mužů), o které pečovali 

dva sociální pracovníci s plným úvazkem. Služba domova pro seniory v zařízení domov 3 má 

kapacitu 56 míst a je cílena na seniory (60+), kteří obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují 

pravidelnou pomoc druhého člověka, nemohou dál žít ve svém původním prostředí, jsou v ta-

kovém zdravotním stavu, který umožňuje žít v podmínkách podobných domácímu prostředí. 
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4. Specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se 

stárnutím 

V České republice, stejně jako v řadě jiných zemí, je reorganizace sociální práce téměř nekon-

čící činností (Doel, 1997; Blom, 2004; Payne, Askeland, 2016). Jasným trendem v rámci soci-

ální práce je rozdělení obecné sociální práce na specializované oblasti (Payne, 2014). Běžnými 

důvody jsou politické požadavky na obnovu a zvýšení efektivity sociální práce (Blom, 2004) a 

touha sociálních pracovníků po profesionalizaci své profese (Chaib, Danermark, Selander, 

2011). Specializace však není jedinečná záležitost pouze pro sociální práci; je to obecně ros-

toucí trend také v jiných odvětvích společnosti. 

Česká sociální práce se stala v průběhu posledních dvaceti let výrazně institucionalizovanou a 

profesionalizovanou. V průběhu těchto let docházelo ke snižování strategií založených na nor-

mách a právně administrativních přístupech ve prospěch moderních metod sociální práce. Zdů-

razňuje se také sociální práce jako instituce nezbytná pro moderní společnost. Objevují se nové 

oblasti sociální práce (např. školští sociální pracovníci a další). Tato expanze pak nastoluje nut-

nou diferenciaci v sociální práci a jejím profesním výkonu (Zita, 2005). 

V souvislosti s tímto trendem je nutné definovat, co je míněno obecnou a co specializovanou 

sociální prací. V rámci obecné sociální práce jednotliví sociální pracovníci v rámci své praxe 

pracují se všemi druhy problémů a typy sociálních případů. Alternativně to znamená, že jed-

notlivý sociální pracovník získá a využívá široké spektrum znalostí a dovedností a je schopen 

najít řešení, která se dotknou celé řady společenských sfér. Další možnou variantou je, že soci-

ální pracovník by měl být schopen využívat znalosti a dovednosti i jiných profesních skupin. 

Wolk a Wertheimer (1999) konstatují, že obecná sociální práce zahrnuje znalost všech metod 

sociální práce, stejně jako víceúrovňový přístup (makro, mezo, mikro) a práci se všemi nebo 

většinou klientských skupin. Sociální pracovníci v rámci obecné sociální práce využívají širo-

kou teoretickou základnu a zastávají řadu rolí. Blíže specifikovaná a do větší hloubky vymezená 

je poté sociální práce specializovaná, kdy dochází k rozvoji specifických znalostí a dovedností 

pro určitou konkrétní oblast sociální práce.  

V rámci postmoderní společnosti, která je vymezována jako flexibilní a riziková, musí „sociální 

pracovníci rozumět, jak jejich profese zapadá do struktur společnosti...“ (Dominelli, 1997). 

Přestože pojem specializovaná sociální práce je užíván jako nesporný termín, který je zcela 

jasný, při hlubším pohledu tomu tak není. Specializací sociální práce rozumíme jak specializaci 

v horizontální, tak vertikální rovině (Tomeš, 2013). Ve vertikální struktuře činnosti v profesní 

náročnosti gradují od poradenství přes moderaci, mediaci, zastupování, kurátorství, až po su-

pervizi a řízení sociálních institucí a procesů. V horizontální struktuře sociální práce zasahuje 

nejen do oblastí jako sociální služby, zdravotnictví a složky úřadu práce, ale i do nových oblastí, 

jako jsou školské služby, sociální kurately a sociální práce v trestní justici včetně mediace a 

probace. Sociální pracovníci se začínají znovu uplatňovat v personálních aktivitách velkých 

zaměstnavatelů.   
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Blom (2004) například rozlišuje šest hlavních kategorií specializace:  

1) Oblast působnosti: nemocnice, škola, úřad…;  

2) Typ práce: terénní sociální práce, práce na úřadech…; 

3) Cílová skupina podle věku: děti, rodiny, služby pro dospělé…; 

4) Cílová skupina podle problému: duševní zdraví, zneužívání návykových látek…; 

5) Metoda: přístup zaměřený na úkoly, kognitivní terapie…; 

6) Funkce/úkol: posouzení versus intervence, služba versus léčba. 

Následující text je zaměřený na specializaci zaměřenou na nepříznivé sociální situace spojené 

se stárnutím. 

4.1. Popis výchozí situace dané specializace 

V souvislosti se stárnutím populace nabývá problematika péče o seniory v posledních letech na 

významu. Stárnutí obyvatelstva je výsledek dlouhodobě nízké porodnosti a stále se zvyšující 

střední délky života.7 Demografickým stárnutím a jeho dopady ve společnosti se v prostředí 

České republiky zabývá řada autorů zaměřených na problematiku stáří (Čevela a kol., 2012; 

Holmerová, 2014; Ondrušová, 2011; Kalvach, Wija a kol., 2015). 

Zvýšený zájem o období stáří se v medicíně projevil například i tím, že došlo k rozvoji nového 

vědního oboru gerontologie, jehož cílem je předcházení nesoběstačnosti a patologickému stár-

nutí občanů, podpora procesu zdravého stárnutí a zvyšování kvality života ve stáří (Phillips a 

kol., 2013). Podobně reaguje na stárnutí populace i oblast sociální politiky a sociální práce 

(Pickard a kol., 2007).  

Současně se autoři publikací zaměřených na problematiku stáří a stárnutí vesměs shodují, že 

využití chronologické definice stáří je velmi limitující. Wilson (2000) explicitně hovoří o „zá-

padní perspektivě“, která určuje stáří s ohledem k potřebám veřejné administrativy a byrokra-

cie. Phillips a kol. (2013) upozorňují, že při diskuzi a plánování nových opatření v systému 

sociální podpory, poskytování zdravotní péče, politiky zaměstnanosti a mnoha dalších oblas-

tech, kterých se stárnutí populace dotýká, by měly být využity také koncepty sociální geronto-

logie, které mohou zprostředkovat detailnější charakteristiky životní situace jedinců nebo sku-

pin seniorů a sledovat potenciál a odlišné strategie při zvládání různých omezení nebo minima-

lizaci rizik. 

V minulosti byli v České republice lidé se sníženou soběstačností běžně izolováni v sociálních 

a zdravotnických ústavech. Jiná péče kromě ústavní nebyla seniorům poskytována. Systém péče 

byl založen na rutinním a neosobním přístupu, individuálním potřebám nebyl věnován profesi-

onální zájem. Lidský přístup byl pouze otázkou individuálního přístupu každého pracovníka 

(Malíková, 2011; Havrdová a Štegmannová, 2010; Haškovcová, 2010). Ve vývoji pobytových 

služeb byl nejprve kladen důraz na zajištění zdraví a uspokojení základních materiálních potřeb. 

Teprve později se rozvíjely složitější formy zdravotní a sociální péče s ohledem na zvyšování 

průměrného věku a zhoršování zdravotního stavu seniorů (Štegmannová a Havrdová, 2010; 

Haškovcová, 2010). 

 
7 Střední délka života neboli naděje dožití udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by 

zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které jsou ve sledovaném období. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se kon-

struuje odděleně pro obě pohlaví. (Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek.). V České re-

publice byl v roce 2017 podle UZIS ukazatel naděje na dožití 76,00 let u mužů a 81,85 let u žen. 
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Situace se změnila až po roce 1989, kdy začaly být do našeho sociálního systému zaváděny 

nové strategie péče ve světě již dlouho praktikované. Zásadní změnou byla snaha o deinstituci-

onalizaci poskytovaných služeb, rozvoj domácí a komunitní péče a vznik koncepcí orientova-

ných na transformaci sociálních služeb (Haškovcová, 2010). 

Výsledkem transformačních změn bylo na přelomu 20. a 21. století rozšíření zdravotních a so-

ciálních služeb o třetí pilíř zdravotně-sociální péče reagující na potřeby nesoběstačných lidí se 

závažným zdravotním postižením, kteří nemohou využívat komunitních služeb a jsou ohroženi 

institucionalizací (Čevela a kol., 2012). 

K výraznějšímu posunu v sociální oblasti došlo až s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-

ních službách, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2007. Zákon přinesl velkou změnu v chápání 

poslání sociálních služeb a jejich organizaci. Legislativně stanovil pojmy sociálního začleňo-

vání, sociálního vyloučení a přirozeného sociálního prostředí. Zákon byl reakcí na dřívější pří-

stup v poskytování sociálních služeb, přičemž začal klást důraz na autonomii, samostatnost a 

sociální integraci lidí se zdravotním postižením a lidí ohrožených sociálním vyloučením (SZ, 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Nicméně ani tento posun není při péči o seniory dostatečný a z hlediska demografického vývoje 

obyvatel České republiky je nutné změnit celkový systém péče o seniory. Cílem je systém zdra-

votních a sociálních služeb, které se budou zaměřovat na poskytování dlouhodobé péče (long-

term care). V současné době je poskytování dlouhodobé péče systémově nedostatečné, protože 

v dostatečné míře neodpovídá zdravotním a sociálním potřebám starších a chronicky nemoc-

ných lidí. Národní program přípravy na stárnutí v definici dlouhodobé péče zdůrazňuje prová-

zanost všech typů zdravotních a sociálních služeb s ohledem na prioritu poskytování péče v 

domácím prostředí uživatelů. Podle projektu by součástí rozvoje dlouhodobé péče měla být i 

proměna léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory (MPSV, 2008, 2010). 

V sociální práci se seniory nabývá na významu koncept kritické gerontologie a sociálně kon-

struované závislosti (Kubalčíková, 2015). Postupem času se oba koncepty stávají základem pro 

aplikované analýzy problematiky stárnutí na makroekonomické úrovni a v rovině mikrosociální 

(Taylor-Gooby, 2004). 

Phillipson a Thompson (1996) konstatují, že změny praxe sociální práce v kontextu kritické 

gerontologie lze zaznamenat v několika rovinách:  

a) proměna sociální práce na individuální úrovni;  

b) ovlivnění a formování dalších úrovní sociální práce;  

c) ovlivnění politiky a procedur na úrovni organizací poskytujících sociální služby;  

d) další rozvoj teorie a teoretické přípravy. 

Proměnu sociální práce na individuální úrovni pak autoři charakterizují zejména jako posilo-

vání role klienta a jeho zplnomocnění, uplatnění principu partnerství, což úzce souvisí se změ-

nou obvyklé praxe, jako je infantilizace a odlidštění.8 

Dále tito autoři vnímají posilování role klienta a jeho zplnomocnění jako možnost změnit ste-

reotypy spojované se závislostí, kdy starší klienti nejsou chápáni pouze jako zátěž, lidé s řadou 

 
8 Infantilizace je spojena s přístupem ke starším klientům, jako by se jednalo o děti. Obvykle má podobu blahosklonného 

přistupování k názorům a potřebám klienta, užití specifického jazyka, nekonzultování zásadních rozhodnutí ohledně životní 

situace klienta, celkového ignorování jejich práv v pozici dospělých občanů. Odlidštění je v podstatě paralelní proces, kdy 

starší lidé nejsou vnímáni jako specifická skupina odlišná od „normálních“ lidí (Phillipson a Thompson, 1996). 
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potřeb a lidé závislí na pomoci pracovníků a služeb, ale jsou nahlíženi také jako lidé, kteří 

mohou svému okolí stále něco nabídnout. 

V konceptu kritické gerontologie se sociální pracovník neprezentuje jako expert disponující 

odpovědí na všechno, ale za součást své role považuje podporu klienta při hledání a výběru 

nejlepších řešení pro zajištění péče (Payne a kol., 2016). Sociální pracovník posiluje sebeúctu 

a sebevědomí klientů tím, že usiluje o zmírnění negativního efektu stereotypů, které jsou v 

souvislosti se stářím v dané společnosti přítomny a staršími lidmi internalizovány (Macková, 

2015). 

Důležitou dovedností sociálního pracovníka je i rozpoznávání zdrojů znevýhodnění, kdy je so-

ciální pracovník schopen citlivě rozlišit rozdíly v životních situacích starších lidí, které jsou 

dány např. jejich etnicitou, pohlavím, náboženskou orientací, stupněm poklesu fyzického po-

tenciálu atd. Omezuje tedy poskytování unifikované pomoci na principu „každému to samé“, 

jenž vychází z předpokladu, že senioři představují homogenní skupinu (Payne a kol., 2016). 

Naopak Ray a kol. (2009) vymezují změny v pojetí sociální práce se seniory v kontextu kritické 

gerontologie v rámci změny hodnotového východiska pracovníků; rozvoje adekvátních doved-

ností a rozvoje báze potřebných znalostí. 

Z pohledu hodnotových východisek sociálních pracovníků by takto pojatá práce měla zahrno-

vat zejména sociální spravedlnost a mezigenerační shodu; překonání stereotypů a mýtů a potí-

rání diskriminace; zmocnění, posilování významu občanství a lidských práv; uplatnění plura-

lismu v pohledu a přístupech k problematice stárnutí; rozpoznání příčin oprese – jejich širokou 

škálu a různost (rasová, etnická, genderová, daná věkem, pohlavím, postižením apod.); získá-

vání zkušeností s problematikou stárnutí prostřednictvím přímých sdělení samotných seniorů; 

uplatnění kritické reflexivity a sebereflexivního přístupu ke stáří (nejen pracovníků, ale také 

jejich klientů); zájem o aktivní účast v rozhodovacích mechanismech, které ovlivňují sociální 

politiku, legislativu a formulaci obecných principů praxe s cílem omezit stereotypy a diskrimi-

naci. 

Tato hodnotová východiska posléze determinují i konkrétní dovednosti sociálních pracovníků 

při práci se seniory. Podle Ray a kol. (2009) by měl být sociální pracovník schopen formovat 

a rozvíjet pozitivní vazbu a efektivní vztahy mezi sociálním pracovníkem a klientem – senio-

rem; omezovat medicínskou perspektivu ve prospěch zdůraznění dalších aspektů života starších 

lidí; poskytovat starším lidem dostatečné informace a poznatky, které jim umožní vybírat 

vhodná řešení a rozhodovat se; vhodně pracovat s etickými dilematy, jako je například zacho-

vání práv nebo vztahová problematika mezi starším klientem a pečující osobou; přiměřeně re-

agovat na potřebu zachování samostatnosti a nezávislosti staršího klienta v situaci, kdy dochází 

k poklesu fyzického a psychického potenciálu; zachovat snahu o udržení pocitu pohody (well-

being) starších lidí i při výrazných změnách situace; rozpoznávat různost a zpochybňovat ten-

denci považovat starší ženy a muže za homogenní skupinu. 

Hlavní přínos osvojení si popsaných dovedností tkví v posilování schopnosti sociálního pra-

covníka přiměřeně posuzovat životní situaci seniora a nastavit intervenci přímo ve vztahu k po-

třebám daného klienta na rozdíl od praxe, která má charakter nabídky předem hotových forem 

pomoci, z nichž klient může vybírat. Starší klient je v tomto případě chápán nikoli jako pasivní 

příjemce péče a podpůrných služeb, ale naopak je očekáván jako aktivní spolutvůrce, který se 

bude podílet na hledání nejvhodnějších řešení (Kalvach, Wija a kol., 2015). 
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Výše popsaný koncept vyžaduje i změnu znalostní výbavy sociálních pracovníků. V rámci kon-

ceptu kritické gerontologie ovšem nejde ani tak o objektivistické vyjádření požadavků na kva-

lifikaci sociálních pracovníků. Jde spíše o vyjádření požadavků, kdy samotní senioři formulují, 

jakými schopnostmi a dovednostmi sociální pracovníci mají disponovat (Tanner a Harris, 

2008). Jde zejména o rozšíření svého zaměření tak, aby deficity v životních situacích klientů 

sociální pracovník nejen předpokládal na základě zažitých stereotypů, ale aby pro rozpoznání 

deficitů uplatnil vhodný postup posouzení. Při práci se staršími klienty by se měl uplatňovat 

princip partnerství, což znamená schopnost změny v pojetí moci, dále umění rozpoznat a posi-

lovat silné stránky a zdroje starších klientů a chápat význam hodnot, které starší klienti prefe-

rují. Sociální pracovník by také měl respektovat jejich subjektivní pohled a osobní zkušenosti. 

A v neposlední řadě by sociální pracovník měl podporovat a usnadňovat participaci starších 

klientů na procesu rozhodování. 

Zejména poslední bod není podle Kubalčíkové a kol. (2015) v českém prostředí naplňován. 

Zkušenosti z praxe a z výzkumných aktivit naznačují, že uplatnění zásady účasti klienta na 

rozhodovacím procesu a nastavení intervence na principu důkladného posouzení potřeb stále 

není zcela běžnou součástí poskytování pomoci starším lidem. Typickým příkladem může být 

pojetí sociálního šetření v rámci agendy rozhodování o příspěvku na péči, kde je klient stan-

dardně spíše objektem pozorování a hodnocení ze strany sociálního pracovníka, nežli partnerem 

pro dialog o překážkách v životní situaci a vhodném řešení. Obdobně v mnoha organizacích 

zajišťujících distribuci sociální pomoci dochází ke změnám v přístupu ke klientům jen po-

zvolna, většinou lze identifikovat původní stereotypy a orientaci na materiální podporu. 

Z předchozího textu lze tedy vyvodit, že nastavení péče o seniory není v České republice stále 

adekvátní a je nutné přenést teoretické koncepty do praxe.  
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5. Výsledky pilotního šetření  

V této části dokumentu jsou prezentovány výsledky analýzy dat, která byla shromážděna pro-

střednictvím dotazníkového šetření a realizace focus groups se zástupci specializace. 

5.1. Výsledky analýzy dotazníkového šetření 

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 v rámci dotazníkového šetření získáno celkem 

234 odpovědí z pracovišť sociálních pracovníků působících v domovech pro seniory, což za 

sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) tvoří 85% návratnost. Z toho 80 odpovědí bylo 

získáno z pracoviště v okrese Ostrava-město, 71 odpovědí bylo získáno z prvního pracoviště 

v okrese Šumperk a 83 odpovědí bylo získáno z druhého pracoviště v okrese Šumperk. 

Následující přehledy odpovědí jsou podávány souhrnně za všechna tři pracoviště. Relativní čet-

nosti jsou počítány k celkovému počtu získaných odpovědí ve sledovaném období v rámci 

jedné specializace.  

V oblasti činností sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období sociální 

pracovníci provedli: 

• práci s rodinou a blízkými klienta ve 217 případech (93 %), 

• práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně ve 207 případech (88 %), 

• spolupráci s odborníky v rámci pracoviště ve 185 případech (79 %), 

• specifickou komunikaci s klienty s demencí ve 166 případech (71 %), 

• spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 139 pří-

padech (59 %), 

• spolupráci s pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 46 případech (20 %), 

• případovou konferenci ve 46 případech (20 %), 

• sociálně terapeutické a aktivizační činnosti realizovali ve 26 případech (11 %), 

• poskytování základní paliativní péče ve 20 případech (9 %), 

• rodinnou konferenci ve 14 případech (6 %), 

• sociální rehabilitaci ve 13 případech (6 %), 

• poskytnutí psychosociální podpory v 10 případech (4 %), 

• specifickou komunikaci s důrazem na schopnost zvládání agrese ve 4 případech (2 %), 

• zvyšování finanční gramotnosti ve 3 případech (1 %), 

• osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti ve 2 případech (1 %). 

Ze specifických technik sociální práce uváděli sociální pracovníci tvorbu a kontrolu individu-

álního plánu jednotlivých klientů, a to ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a ostatními členy 

týmu, poradenství v oblasti opatrovnictví, jednání se zájemci o službu, pohovory s klienty bě-

hem adaptačního období a po skončení adaptačního období, mapování potřeb uživatele, jednání 

s opatrovníky a zajišťování souhlasu opatrovníků s očkováním proti chřipce, sociální šetření. 

Tyto techniky byly označeny jako specifické samotnými sociálními pracovníky, nicméně řeši-

telský tým se domnívá, že ne všechny ze zmiňovaných úkonů patří mezi specifické techniky 

sociální práce.  

V kolonce „jiné“ byla sociálními pracovníky zmíněna spolupráce na výzkumu Alzheimerovy 

choroby, dále zajišťování oslav narozenin klientů, zajišťování osvěžení (klientů) v době letních 
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veder, koordinace nutriční podpory klientů9, tvorba a zavádění standardů paliativní péče, řešení 

stížností klientů na poskytované služby, řešení pozůstalosti, přeregistrace klientů u zdravotních 

pojišťoven, návrhy na změnu výše příspěvku na péči, šetření v různých jiných zařízeních soci-

álních služeb, jednání s rodinou nově přijatého klienta, komunikace s opatrovníky, vypracování 

a realizace přednášky pro uživatele, vyřízení plné moci uživateli, práce s dobrovolníky, zajiš-

ťování hipoterapie, sociální šetření, práce na projektu, účast s klienty na promítání pohádky, 

metodická podpora při sestavení IP a biografické knihy, vyřizování korespondence klientů, za-

jištění podpisu plné moci uživatele, doprovod klientů na promítání kina, práce na metodice 

paliativní péče, jednání s rodinou klienta, pomoc v přímé péči, řešení stěhování uživatelek, po-

byt s klienty venku, domlouvání mobilní jednotky k focení uživatelů na OP. 

V oblasti kompetencí sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období so-

ciální pracovníci využili: 

• znalosti týkající se odborného sociálního poradenství 219krát (94 %), 

• znalost právních předpisů 180krát (77 %), 

• znalosti týkající se práce s klienty se specifickými potřebami 175krát (75 %), 

• znalosti dávkového systému 111krát (47 %), 

• znalosti týkající se práce se spiritualitou 89krát (38 %), 

• základy alternativní a augmentativní komunikace 34krát (15 %), 

• case management 25krát (11 %), 

• znalosti týkající se problematiky týrání a zneužívání seniorů 2krát (1 %). 

V kolonce „jiné“ bylo sociálními pracovníky zmiňováno vypracování smluv pro přijetí zájemce 

o služby a vypracování záznamu z jednání se zájemcem o službu.  

Z předběžných výsledků lze tedy konstatovat, že sociální pracovníci pracující v oblastech 

v rámci připravované Specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené se stárnu-

tím se ve sledovaném období v rámci činností nejčastěji na svých pracovištích věnovali práci s 

rodinou a blízkými klienta, práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně a dále 

spolupráci s odborníky v rámci pracoviště (viz graf 5.1). V rámci kompetencí pak nejčastěji 

sociální pracovníci využívali znalosti týkající se odborného sociálního poradenství, znalost 

právních předpisů a dále znalosti týkající se práce s klienty se specifickými potřebami (viz graf 

5.2). 

  

 
9 Činnosti týkající se hipoterapie, osvěžování klientů, či nutriční poradenství je nad rámec činností sociálního pracovníka a mělo 

by být v gesci jiných pracovníků v sociálních službách.  
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Graf 5.1: Nejčastěji vykonávané činnosti v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální si-

tuace spojené se stárnutím 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 5.2: Nejčastěji využívané kompetence v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální 

situace spojené se stárnutím 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2. Výsledky analýzy focus groups 

5.2.1. Hodnocení dotazníku 

Respondenti z domovů pro seniory se zvláštním režimem hodnotili jednotlivé kategorie v rámci 

dotazníku jako velice obecně vymezené. Chyběly jim zde specifičtěji vymezené činnosti, jako 

je jednání se zájemci o poskytování sociální služby a šetření v domácnosti klienta či v zařízení, 

kde je umístěn, realizace aktivizačních činností, realizace volnočasových aktivit, řešení dluhů 

a exekucí, vyřizování žádosti o důchod, ověřování plných mocí, vyřizování změny trvalého 

bydliště, doprovod klienta, vyřizování vyklízení bytu, odhlašování energií, zajištění prodeje 

domu či bytu a vyřizování dalších záležitostí souvisejících se stěhováním klienta do zařízení (v 

případech, kdy klient nemá rodinu či známé, kteří by tyto nezbytné úkony byli schopni zajistit 

sami), vypracovávání zpráv pro soud, příjem žádostí o poskytování sociální služby, individuální 

práce s klienty, vyřizování pozůstalosti v případě úmrtí klienta. Z tohoto důvodů se u mnoha 

kategorií z dotazníku vyskytla při analýze dat nízká četnost odpovědí.  

5.2.2. Činnosti 

Zvyšování finanční gramotnosti  

Činnosti související se zvyšováním finanční gramotnosti klientů sociální pracovníci v domo-

vech pro seniory se zvláštním režimem nerealizují téměř vůbec. V případech, které zde respon-

denti do této kategorie zařadili, se věnovali práci s klienty v nepříznivé finanční situaci, kterým 

byly poskytovány informace a poradenství ohledně nároků na příspěvek na péči a dávek, na 

které měli nárok, pomáhali jim najít a kontaktovat poskytovatele služeb, které potřebovali, 

včetně služeb domácí péče. Dále pomáhali těmto klientům řešit exekuce a dluhy. V případě, že 

tyto činnosti sociální pracovníci realizovali, často místo kategorie „zvyšování finanční gramot-

nosti“ označovali kategorii „znalosti týkající se odborného sociálního poradenství“, která byla 

v dotazníku zařazena mezi kompetence. 

Specifická komunikace s důrazem na schopnost zvládání agrese v chování klienta 

Tuto činnost realizoval pouze jeden ze sociálních pracovníků zastupujících tuto specializaci. 

Ostatní se s klienty s projevy agresivity v chování, která by vyžadovala využití specifické ko-

munikace, nesetkali ani ve své předešlé praxi. V tomto jednom konkrétním případě se jednalo 

o klienta, který měl potřebu odejít okamžitě ze zařízení, protože chtěl navštívit v té době již 

zesnulého člena rodiny. Toto mu nebylo v daném okamžiku umožněno, a proto začal klient 

jednat agresivně a personál chybně zareagoval, což klientovu agresi ještě více vystupňovalo. 

Respondent se nicméně vyjádřil, že řešení takovýchto situací by mělo být především v kompe-

tenci zdravotního personálu. V uvedeném případě nicméně zasáhl tím, že rozhovorem na jiné 

téma a následnou společnou procházkou odvedl klientovu pozornost a ten se následně zklidnil.  

Specifická komunikace s klienty s demencí  

Tato činnost byla ve všech zařízeních označována velice často, což je dáno cílovou skupinou, 

se kterou se v domovech pro seniory se zvláštním režimem pracuje. Využívány jsou při práci 

s těmito klienty různé nástroje a techniky, jako je např. obrázková smlouva s fotkami zařízení, 

obrázkové tabulky pro snadnější nabídku jednotlivých služeb, po chodbách umístěné obrázky 

s informacemi a vyznačenými trasami v rámci zařízení. Samozřejmostí je přizpůsobení pro-

středí domova tak, aby bylo pro klienty bezpečné. Specifické pro komunikaci s klienty je jejich 

časté zapomínání, sociální pracovníci s nimi vždy musí hovořit pomaleji, opakovat důležité 

informace, přičemž neustále pracují s obrázkovými či fotografickými materiály, které pomáhají 
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klientovi lépe pochopit předávanou informaci. Jako nejúčinnější se pro práci s touto cílovou 

skupinou jeví názorné ukázky, o čemž hovořil jeden z respondentů ve vztahu ke každodenním 

úkonům, jako jsou činnosti spojené s hygienou. Ačkoliv jsou v zařízeních pro komunikaci s kli-

enty s demencí vypracovány metodiky, tato činnost zabírá sociálním pracovníkům mnoho času, 

protože každý klient je svými komunikačními schopnostmi, zdravotním stavem a celkovou so-

ciální situací specifický a je nutné dopředu zjistit, jaké jsou jeho možnosti komunikace a co by 

tuto komunikaci mohlo ovlivnit. I když činnosti související se specifickou komunikací s klienty 

s demencí využívají sociální pracovníci domovů pro seniory se zvláštním režimem často, ne-

mají potřebu se v této oblasti dále vzdělávat. Během focus group se respondenti shodli na ná-

zoru, že vzdělávání v této oblasti by mělo být nabízeno především pracovníkům v přímé péči.10 

Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně  

Tyto činnosti zabírají sociálním pracovníkům domovů pro seniory se zvláštním režimem vět-

šinu času, jedná se přibližně o 50 % jejich činnosti, což ani jeden z respondentů nepovažuje za 

optimální. Zbývajících 50 % přitom zahrnuje kromě práce s klientem také komunikaci s rodi-

nami a blízkými klientů. Zástupci specializace se shodli na tom, že by mělo být více času vě-

nováno samotné práci s klientem. 

Do této kategorie sociální pracovníci účastnící se výzkumu řadili například individuální pláno-

vaní. Ve dvou větších zařízeních bylo uváděno, že se této činnosti nicméně věnují pouze při 

přijímání klienta, dále již na individuálních plánech pracují klíčoví pracovníci jednotlivých kli-

entů v přímé péči. Všichni tři zástupci specializace se nicméně shodli, že tyto individuální plány 

dále zpracovávané pečovateli v některých případech nejsou vypracovávány příliš svědomitě, 

což je mimo jiné způsobeno tím, že tito pracovníci věnují většinu pozornosti především přímé 

práci s klientem. Naopak jeden z respondentů uvedl, že se setkal i s případy pracovníků, kteří 

se tvořením individuálního plánu zabývali pečlivě a vyžadovali intenzivní konzultace s tímto 

sociálním pracovníkem ohledně formulace realizovaných činností s klientem apod.  

Pro individuální plánování sociální pracovníci potřebují mít přehled o situaci klienta a jeho 

zdravotním stavu. Toto zjištění většinou probíhá za pomoci rodin a blízkých klienta prostřed-

nictvím šetření, případně pracovníky předchozího zařízení, ve kterém byl klient umístěn, nebo 

pracovníky úřadu v místě bydliště klienta. Jeden z respondentů uvedl, že z těchto šetření vypra-

covává záznamy s životním příběhem daného seniora, popisem jeho potřeb a popisem vývoje 

jeho sociální situace a zdravotního stavu před nástupem do předchozího zařízení a během po-

bytu v tomto zařízení. Tyto záznamy jsou pak v případě přijetí klienta do domova pro seniory 

se zvláštním režimem předány ošetřovatelům. Podle tohoto respondenta je důležité zpracovávat 

tyto záznamy především proto, aby proces adaptace klienta na nové prostředí probíhal bez pro-

blému a aby byl personál připraven dopředu na situace, které mohou nastat např. v souvislosti 

s tím, na co byl klient zvyklý v předchozím zařízení, co vše mu zde bylo umožněno, a naopak 

co zde klient vykonávat nemohl. 

Respondenti dále zmínili, že samotná šetření v domácnostech klientů či v zařízení, ve kterém 

byl klient před přijetím do domova pro seniory se zvláštním režimem umístěn, jsou velice ča-

sově náročná a mnohdy je problém s nedostatkem pracovníků, kteří je mohou realizovat. Ně-

které individuální plány klienta tak, jak jsou nastaveny na začátku, navíc mnohdy nebývají na-

plňovány, opět z důvodu přetíženosti personálu. 

 
10 Sociální pracovníci jsou tedy v oblasti komunikace dostatečně informovaní a vzdělaní, avšak pečovatelům tyto kompetence 

často schází.  
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Další činností spadající do této kategorie bylo vyřizování dokumentů souvisejících s přijímá-

ním, propouštěním či úmrtím klienta, vypracovávání záznamů v rámci softwarů, se kterými 

daná zařízení pracují, přičemž se momentálně jedná o časově náročnější činnost, jelikož tato 

zařízení přecházejí na nový software a záznamy se tudíž musejí vypracovávat dvakrát (pro 

každý software zvlášť). 

Metodiky zpracovávají v zastoupených domovech pro seniory se zvláštním režimem přímo me-

todici ve spolupráci se sociálními pracovníky, případně na nich pracovali přímo sociální pra-

covníci, ale ne v měsících, kdy probíhal sběr dat v rámci výzkumu. Metodiky zpracované v da-

ných zařízeních se týkají postupů jednání se zájemcem o službu a sepisování smlouvy, dále 

metodiky týkající se zpracovávání stížností, nouzových situací, realizování paliativní péče 

apod. 

Případová a rodinná konference 

Ve dvou ze zařízení účastnících se výzkumu nebyla ani případová, ani rodinná konference rea-

lizovaná, a to ani před zahájením sběru dat. Nejedná se o metody sociální práce, které by zde 

byly uplatňovány. Ve třetím ze zařízení respondent uvedl, že se v souvislosti s případovou kon-

ferencí jednalo o situaci, kdy s týmem dalších odborníků a klientem řešili nějaký konkrétní 

problém. Jedná se o situace velice banální, jako je horší orientace klienta v zařízení a problémy 

s tím spojené, až po situace spojené s rapidním zhoršením zdravotního stavu klienta. Případová 

konference bývá v daném zařízení realizována za přítomnosti pečovatelů, klíčového pracovníka 

daného klienta, sociálního pracovníka, zdravotní sestry apod. Podle výpovědi respondenta a 

podle toho, jak je případová konference definovaná, lze však tuto činnost považovat spíše za 

týmovou poradu než případovou konferenci v pravém slova smyslu.  

Za rodinnou konferenci jeden z respondentů v dotazníku označil situaci, kdy rodina seniora žá-

dala zařízení o jeho přijetí, ale klient sám o přijetí do domova pro seniory se zvláštním režimem 

neměl zájem. Seniorovi byl v průběhu řešení této situace přidělen opatrovník, který s přijetím 

do zařízení souhlasil, ale sociální pracovník domova pro seniory mu sdělil, že si musí vyžádat 

předběžný souhlas soudu s uzavřením smlouvy. Nakonec byl klient přijat, ale tentýž den se 

pokusil z domova odejít hledat své rodiče, kteří již byli zesnulí. Následně sociální pracovník 

svolal schůzi s vedoucím sociální služby, dalšími sociálními pracovníky a zdravotní sestrou, 

klíčovým pracovníkem, koordinátorem a pečovatelem. Tato schůze byla v dotazníku chybně 

označena za rodinnou konferenci.  

Poskytnutí psychosociální podpory  

Tato činnost byla realizována pouze jedním z respondentů. Ostatní „skutečnou psychosociální 

podporu“ (jak to nazvali sami respondenti) i ve své předchozí praxi nevyužívali. Jak ale respon-

denti poznamenali, možná se jedná o odlišné vnímání samotného pojmu „psychosociální pod-

pora“, jelikož se v praxi téměř denně setkávají se situacemi, kdy jsou vůči nim klienti či jejich 

rodinní příslušníci agresivní (hrubý), vždy se ale jednalo o slovní agresi. U klientů s psychiat-

rickým onemocněním jsou na takovéto chování připraveny. Co se týká slovní agrese od rodin-

ných příslušníků klientů, jedná se nejčastěji o situace, kdy jim sociální pracovníci sdělí, že jejich 

blízkého nejsou schopni z kapacitních důvodů přijmout, případně o situace související se stíž-

nostmi na poskytování služeb. Sociální pracovníci zastoupeni ve výzkumu uvedli, že co se týká 

psychosociální podpory s blízkými zesnulých klientů či jejich rodinnými příslušníky, tito jsou 

o zdravotním stavu klienta a jeho zhoršení průběžně informováni, a tudíž se jen v několika málo 

případech v minulosti stalo, že by zde bylo nutné psychosociální podporu realizovat.  
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Práce s rodinou a blízkými klienta  

S rodinou a blízkými klienta pracují všichni tři zástupci domovů pro seniory se zvláštním reži-

mem každý den a jedná se o jednu z nejčastějších činností, které vykonávají. Jeden z respon-

dentů uváděl, že se jedná až o 90 % jeho práce, ostatní uváděli okolo 70 až 80 %.11 Tentýž 

respondent zmínil, že v daném zařízení kladou velký důraz právě na intenzivní a pokud možno 

osobní komunikaci s rodinami a blízkými klientů, protože se jim tento přístup osvědčil v praxi 

a neregistrují pak téměř žádné stížnosti na poskytované služby. Práce s rodinou je nejintenziv-

nější v okamžiku, kdy klient či jeho opatrovník žádá o přijetí do domova pro seniory, anebo 

v okamžiku odchodu klienta ze zařízení či jeho úmrtí. Komunikace sociálních pracovníků 

s blízkými klienta či jeho rodinou přitom mnohdy není jednoduchá. Často se jedná o situace, 

kdy jsou rodinní příslušníci či blízcí klienta bezradní, protože kvůli nízkým kapacitám domovů 

pro seniory se zvláštním režimem nejsou schopni svému blízkému zajistit přijetí do tohoto za-

řízení. V případě, že je žádost klienta schválena, pak sociální pracovníci domova pro seniory 

zjišťují, jaký je zdravotní stav klienta a jaké jsou jeho potřeby, na základě čehož si klient či jeho 

opatrovník volí poskytované služby, dále sociální pracovníci vyřizují s rodinou samotné stěho-

vání a potřebné záležitosti týkající se prodeje nemovitostí apod. Mnohdy sociální pracovníci 

vyřizují s rodinou také stížnosti klienta na poskytované služby anebo problémy s dalšími uži-

vateli, se kterými sdílí pokoj. Jeden z respondentů zde uvedl, že jsou v jejich zařízení spory 

mezi uživateli poměrně časté a že již v minulosti řešil kontaktování právníka, kterého si klient 

v rámci řešení sporu se spolubydlícím uživatelem zavolal. 

Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace nebyla vůbec realizována ve dvou větších zařízeních. Sociální pracovníci 

uvedli, že se této činnosti nevěnovali ani před zahájením sběru dat. Třetí respondent tuto činnost 

podle jeho slov realizoval pouze s klienty s relativně dobrými kognitivními schopnostmi. Jed-

nalo se o doprovod klienta na úřad či na poštu, kde si za přítomnosti sociálního pracovníka 

domova pro seniory se zvláštním režimem vyřídil vše potřebné, převzal důchod apod. Cílem je 

pomoci klienta co nejvíce začlenit do většinové společnosti. 

Poskytování základní paliativní péče  

Ohledně poskytování paliativní péče se respondenti vyjádřili, že se snaží vyhnout přijímání 

klientů v terminálním stádiu nemoci a tyto klienty či jejich opatrovníky odkazují na jiná vhodná 

zařízení, jako jsou hospice. I přesto se několikrát stalo, že takovýto klient byl přijat nebo se 

během pobytu v zařízení klientův stav rapidně zhoršil a nebyl možný přesun do vhodnějšího 

zařízení. Všichni respondenti se pak shodli na tom, že v obdobích, kdy jsou v zařízeních nej-

větší problémy se zajištěním personálu, je občas nutné, aby vypomáhali personálu v přímé péči, 

a tudíž vykonávají i paliativní péči. Tuto činnost nicméně sociální pracovníci vnímají jako pří-

nosnou, protože mají možnost lépe poznat klienta, což následně ulehčuje práci na individuálním 

plánování.  

Osvětová činnost směřující k široké veřejnosti  

Tuto činnost sociální pracovníci domovů pro seniory se zvláštním režimem zastoupených ve vý-

zkumu téměř nerealizovali. Respondenti uváděli jako důvody nedostatek časového prostoru a je-

den ze zástupců sociálních pracovníků zmínil, že se jako zařízení nechtějí příliš zviditelňovat, 

jelikož již nyní je o přijetí do tohoto domova pro seniory se zvláštním režimem tak vysoký zájem, 

 
11 Tyto údaje představují hrubé odhady činností podle respondentů, které nejsou podloženy daty pilotního šetření, které se ve 

své poměrové části liší. Výše uvedená data tedy vyjadřují spíše subjektivní pocit respondentů o činnostech jejich práce, které 

nejsou podloženy daty vyplívajícími z pilotního šetření.  
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že čekací lhůty jsou běžně okolo dvou let. V této souvislosti se všichni respondenti shodli, že 

v některých domovech pro seniory jsou z důvodu selekce žadatelů o poskytnutí služby uplatňo-

vány „bodové systémy“, ve kterých jsou např. upřednostňováni senioři pobírající příspěvek na 

péči. Respondenti nicméně vyjadřovali nesouhlas s takovýmito systémy, které považují za nee-

tické. Jako druhá varianta uplatňovaná v domovech pro seniory se zvláštním režimem je pak při-

jímání klientů na základě data podání žádosti o poskytnutí služby.  

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Všichni respondenti se shodli na tom, že vzhledem k časové vytíženosti personálu jsou mnohdy 

aktivizační činnosti realizovány ve spěchu a představují stresový faktor především pro pečova-

tele. V některých případech se sociální pracovníci i pečovatelé věnují těmto činnostem po pra-

covní době, protože během pracovní doby na to není prostor. Často se navíc vzhledem k cílové 

skupině osob, které se v řadě případů nacházejí ve špatném zdravotním stavu, aktivizační čin-

nosti míjejí účinkem, k těmto aktivitám přistupují s úzkostí a obavami, případně bývají z těchto 

činností velmi unaveni. Jeden z respondentů se přímo vyjádřil, že se u některých klientů do-

mnívá, že by jim bylo lépe, kdyby mohli místo účasti na těchto aktivitách v klidu odpočívat na 

svém pokoji. Další z respondentů doplnil, že se mnohdy stává, že klienty k účasti na aktivizač-

ních činnostech přemlouvá. Jeden z respondentů uváděl příklad z jeho praxe na předchozí pra-

covní pozici v menším domově pro seniory se zvláštním režimem, kde měli pro realizaci akti-

vizačních činností zcela odlišné podmínky. Klientům se tehdy mohl plně věnovat spolu se 

svými kolegy, měli na vše dostatek času a klienti byli s danými aktivitami spokojeni. Rovněž i 

on měl ze své práce dobrý pocit, že vykonává činnost, která je pro klienta skutečně přínosná, 

že to není „ztracený čas“, jak respondent uvedl. Poslední z respondentů pak ve vztahu k aktivi-

začním činnostem uváděl, že se mimo jiné jedná o situace, kdy s klienty navštěvuje restauraci 

či chodí na nákup. V rámci těchto činností je tedy vhodné vždy zohlednit stav klienta a do 

činností jej nenutit. Pracovníci, kteří mají tyto činnosti na starosti, by výše zmíněné měli brát 

v potaz a také se tomu přizpůsobit. S ohledem na možnosti a zdravotní stav pacienta by měly 

být aktivizační činnosti vhodně zvoleny a pro vybrané klienty individualizovány.  

Kategorie „Jiné“ 

V této části textu jsou popsány činnosti, ke kterým se respondenti v rámci focus group chtěli 

vyjádřit a tyto činnosti specifikovat. 

V kolonce jiné bylo sociálními pracovníky vyplňováno např. poradenství v oblasti opatrov-

nictví, se kterým se setkávají všichni ze zástupců specializace. Jedná se o opatrovníky z řad 

rodinných příslušníků klienta, kteří často potřebují poradenství a pomoc v průběhu celého pro-

cesu, aby věděli, jak mají postupovat, na koho se mají v různých záležitostech jakožto opatrov-

níci obracet. Sociální pracovníci zde také pomáhají tlumočit obsahy formálních dokumentů za-

slaných soudem apod. 

Dalším tématem objevujícím se v této kategorii byly pohovory s klienty během a po skončení 

adaptačního období. U těchto pohovorů se jednalo spíše o neformální rozhovory během po-

skytování služby prvních několik týdnů po přijetí klienta do zařízení. Jedním z cílů bylo zma-

povat potřeby klienta. Nejnáročnější je obecně práce s klienty přicházejícími z psychiatrických 

zařízení, jelikož mnohdy postrádají základní návyky a působí velice zmateně.  

V této kategorii bylo např. zmíněno také zajišťování osvěžení klientů v době letních veder, 

kdy se jednalo o vyhledání místního obchodu, který by byl schopen zajistit nanukové dorty pro 

klienty domova pro seniory se zvláštním režimem během letních veder. 
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Respondenti v této kategorii také uváděli vyřizování stížnosti klientů na poskytované služby, 

resp. řešení podnětů ke zlepšení poskytovaných služeb. Se stížnostmi se zcela pravidelně se-

tkávají dva z respondentů, třetí z nich na to reagoval, že v zařízení, kde je zaměstnán, se stíž-

nosti objevují zcela zřídka, a to díky intenzivní práci s rodinami a blízkými klienta, prostřed-

nictvím které se sociálním pracovníkům daří předcházet stížnostem a konfliktům.  

Další uváděnou činností byly návrhy na změnu výše příspěvku na péči. Všichni respondenti 

tuto činnost vykonávají často. Jedná se o vyřizování žádosti, zajišťování podkladů od lékaře, 

komunikaci s úřadem. 

Další uváděnou činností bylo šetření v různých jiných zařízeních sociálních služeb. Jedná se 

především o šetření realizovaná v rámci jednání se zájemcem o poskytování služby. Sociální 

pracovníci navštěvují tyto zájemce v zařízeních, jako jsou nemocnice, léčebny dlouhodobě ne-

mocných či psychiatrické léčebny, kde tyto zájemce informují o poskytovaných službách a zjiš-

ťují, jaké jsou potřeby daného seniora, jaký je jeho zdravotní stav a sociální situace.  

V rámci této kategorie se jeden z respondentů také vyjádřil ohledně zajišťování hipoterapie. 

V této souvislosti sociální pracovníci domova pro seniory se zvláštním režimem spolupracují 

s provozovateli hipoterapie v daném regionu. Hipoterapie je poskytována přímo v rámci ven-

kovních prostor domova pro seniory.  

5.2.3. Kompetence 

V této části textu jsou uvedeny kompetence, ke kterým se zástupci specializace měli potřebu 

vyjádřit v rámci focus group, případně u kterých byli požádáni členy výzkumného týmu, aby 

uvedli konkrétní případy, ve kterých dané kompetence využili.  

Znalost dávkového systému  

Většinou jsou tyto kompetence využívány při komunikaci s rodinami a blízkými žadatelů o po-

skytování služby či jejich opatrovníky. Tito často domovy pro seniory se zvláštním režimem 

kontaktují, aby se doptali ohledně placení poplatků za poskytování služby a možností využít 

v této souvislosti příspěvek na bydlení, příspěvek na péči apod. 

Znalost právních předpisů  

Tyto znalosti sociální pracovníci v domovech pro seniory se zvláštním režimem využívají 

velmi často v souvislosti s téměř veškerou činností, kterou realizují.  

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství  

Odborné sociální poradenství je sociálními pracovníky poskytováno především zájemcům 

o poskytování sociální služby, respektive jejich rodinným příslušníkům či blízkým nebo opa-

trovníkům. Jedná se nejčastěji o poskytování informací ohledně možností využívání dalších 

služeb poskytovaných jinými organizacemi či zařízeními. Jeden z respondentů dodal, že 

mnohdy v této souvislosti odkazuje opatrovníky, rodinu a blízké zájemců o službu na odlehčo-

vací služby a na služby osobní asistence, popř. organizace poskytující tyto služby sám kontak-

tuje a pokouší se vyjednat poskytování služby danému seniorovi.  

Znalosti týkající se problematiky týrání a zneužívání seniorů  

Ačkoliv byly tyto znalosti uvedeny pouze dvakrát, respondenti uvedli, že se s těmito situacemi 

ve své praxi setkali i v minulosti a nejedná se o výjimky. Jeden z respondentů zmínil, že se již 
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několikrát setkal s tím, že klient žádal o přijetí do zařízení, protože to vnímal jako jedinou mož-

nost, jak se vyhnout týrání ze strany rodinného příslušníka. Sociální pracovník se v těchto situ-

acích s klienty osobně setká a snaží se jim poskytnout oporu a situaci řešit skrze odborné soci-

ální poradenství a skrze pomoc s kontaktováním policie, právníka apod. Podobnou situaci po-

psal i druhý respondent, který v rámci jednoho šetření v místě bydliště odhalil nevhodné 

podmínky, v jakých byl klient ubytován v domě svých příbuzných, kteří jej umístili do sklep-

ního pokoje, aniž by přitom zohlednili jeho zdravotní stav či potřeby. I poslední z respondentů 

uvedl příklad, se kterým se setkal v rámci šetření u zájemce o poskytování služby. Senior žil ve 

společné domácnosti s rodinou, která mu neposkytovala adekvátní péči. Rodinní příslušníci da-

ného seniora byli sociálním pracovníkem upozorněni na to, že se zde jedná o zanedbávání péče, 

což vedlo k výraznému zlepšení situace. Senior sám se cítil v této domácnosti spokojeně, a na-

konec neměl zájem využít služeb domova pro seniory se zvláštním režimem. Všichni respon-

denti se shodli na tom, že v těchto situacích často zažívají pocity frustrace, protože pokud daný 

senior sám nevnímá zanedbávání péče, a i přes viditelné zanedbávání či týrání je spokojen a 

chce v domácnosti zůstat, nemají žádné prostředky k tomu, aby jeho situaci napravili. Jediná 

možnost je zde komunikace s osobami, které se seniorem žijí v dané domácnosti, což ale ne-

musí vést ke zlepšení situace. 

Znalosti týkající se práce s klienty se specifickými potřebami  

Tyto znalosti sociální pracovníci z domovů pro seniory se zvláštním režimem vzhledem k cí-

lové skupině využívají denně, ačkoliv jeden z respondentů zmínil, že ne vždy tuto kategorii 

v dotazníku označoval, protože tuto činnost považuje ve své práci za samozřejmou a z počátku 

ji tedy v dotazníku neoznačoval.  

Znalosti týkající se práce se spiritualitou 

Vzhledem k cílové skupině, se kterou sociální pracovníci v domovech pro seniory se zvláštním 

režimem pracují, jsou znalosti týkající se práce se spiritualitou využívány velice často, ať již 

při práci se samotnými klienty, tak i s jejich rodinnými příslušníky či blízkými. Co se týká práce 

s klienty, jedná se např. o doprovod na bohoslužby či zajišťování návštěvy klienta farářem. 

V rámci práce s rodinami a blízkými klientů jeden z respondentů uvedl, že díky průběžné spo-

lupráci a informování těchto rodin a blízkých jsou většinou smíření s úmrtím klienta, a proto 

není nutné často tyto kompetence využívat. Naopak, spíše se setkává s tím, že rodina či blízcí 

klienta vnímají jeho úmrtí jako určité vysvobození vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Ostatní 

respondenti nicméně zmínili, že se v jejich praxi se situacemi, kdy je nutné práci se spiritualitou 

realizovat, setkávají mnohem častěji. 

Základy alternativní a augmentativní komunikace 

Tyto znalosti sociální pracovníci v zastoupených zařízeních využívají často, což je dáno cílovou 

skupinou, se kterou zde pracují. Vypracovány jsou pro tyto účely různé karty s obrázky či fo-

tografiemi, obrázkové smlouvy apod. 

Case management  

Case management respondenti označovali jako kompetenci využívanou v situacích, kdy byl 

nastavován nějaký konkrétní postup práce s klientem, který se netýkal pouze sociálních pra-

covníků, ale také pečovatelů, zdravotních sester a dalšího personálu a dále také samotné rodiny 

či blízkých klienta.  
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5.2.4. Nové kategorie a jiná zjištění  

Vzdělávání  

Dva z respondentů uvedli, že by uvítali, kdyby vzdělávací kurzy, které jsou jim nabízeny, byly 

více zaměřeny na jejich skutečné potřeby. Mnohdy se stává, že jsou kurzy či semináře zaměřeny 

na základní znalosti a dovednosti. Vzhledem k dlouholeté praxi těchto sociálních pracovníků 

v domovech pro seniory se zvláštním režimem tyto kurzy a semináře nepovažovali za přínosné 

a vnímali je jako ztrátu času, který mohl být věnován jiným činnostem.12 Kladně naopak jeden 

z respondentů hodnotil kurz, který byl zaměřen na psychohygienu a který si sám vybral a před-

ložil zaměstnavateli ke schválení. Zároveň tento respondent nicméně zmínil, že se jednalo o 

výjimku a většinou takovéto žádosti nebývají vedením schváleny z finančních důvodů. V da-

ném případě žádost předkládal opakovaně až do bodu, kdy zaměstnavateli oznámil, že si školení 

uhradí sám a vybere si kvůli němu řádnou dovolenou. Následně byla tomuto pracovníkovi žá-

dost schválena a školení mu nakonec bylo proplaceno. Ostatní respondenti s problémem nedo-

statku finančních prostředků, které mají zařízení k dispozici na vzdělávání zaměstnanců, sou-

hlasili a považují jej obecně za zásadní překážku efektivního vzdělávání sociálních pracovníků 

v domovech pro seniory se zvláštním režimem. Všichni respondenti se přitom shodli na tom, 

že pokud by jim byla schválena účast na kurzech, které si sami zvolí, představovalo by to pro 

ně významný motivační prvek. Třetí z respondentů uváděl, že je mu v oblasti vzdělávání umož-

něno zaměstnavatelem účastnit se kurzů, které si sám zvolí, ačkoliv také pociťuje omezené 

finanční možnosti zařízení v této oblasti, a zmínil, že kdyby si vybral kurz, který je finančně 

náročný, pravděpodobně by mu byl zamítnut.  

Třetí respondent pak uvedl, že v zařízení, ve kterém pracuje, se personál účastní především 

školení orientovaných na komunikaci s osobami s demencí, jelikož je tato komunikace velmi 

specifická a bez dostatečného vzdělání v této oblasti by nebylo možné práci s touto cílovou 

skupinou vykonávat.  

Přetíženost sociálních pracovníků a dalšího personálu 

Dva respondenti uvedli, že pracují v domovech pro seniory se zvláštním režimem, které mají 

vyšší kapacitu lůžek (cca 60 a 300 uživatelů). V menším z těchto zařízení pracují dva sociální 

pracovníci a v zařízení s 300 uživateli je sociálních pracovníků 10, jedná se tedy o přibližně 30 

klientů na sociálního pracovníka. Třetí z respondentů je zaměstnán v domově pro seniory se 

zvláštním režimem s kapacitou okolo 80 lůžek, kde jsou zaměstnáni tři pracovníci. Každý 

z nich se tedy věnuje přibližně 26 klientům. V průběhu focus group bylo zřejmé, že se jeho 

praxe velice liší od praxe ostatních dvou zařízení. Nižší počet klientů na jednoho sociálního 

pracovníka může být jedním z důvodů, proč podmínky pro svou práci vnímá třetí z respondentů 

odlišně. Zároveň sám respondent uvedl, že je přístup k práci s klientem v daném zařízení od-

lišný také proto, že se jedná o organizaci financovanou z velké části církví, na rozdíl od ostat-

ních zastoupených domovů pro seniory se zvláštním režimem, které jsou převážně financovány 

z veřejných prostředků. Díky tomu registruje daný respondent také větší možnosti pro rodinu a 

blízké klienta, co se týká zařizování pokoje, na kterém je klient ubytován, což považuje za 

velkou výhodu oproti zařízením financovaným z veřejných prostředků. Tato možnost podílet 

se na vybavení pokoje svého rodinného příslušníka či blízkého pomáhá lépe zapojit rodinu do 

spolupráce s domovem pro seniory. Tentýž respondent rovněž zmínil, že s rodinnými přísluš-

níky a blízkými klientů komunikují i ve věci vytváření vnitřních pravidel zařízení. Ostatní re-

spondenti uvedli, že pravidla s členy rodiny či blízkými tímto způsobem nestanovují.  

 
12 V zařízeních by měl fungovat systém zpětné vazby ke školením a systém mapování potřeb pracovníků v oblasti vzdělávání. 
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Jak zmínili všichni respondenti, sociální pracovníci se zde v těchto zařízeních nevěnují pouze 

stávajícím klientům, ale velkou část jejich činností zabírá komunikace se žadateli o služby, 

s jejich rodinami a blízkými či institucemi, organizacemi a soukromými firmami v rámci řešení 

situace klienta, jeho rodiny a blízkých. Sociální pracovníci zde vykonávají mnoho činností, 

mnohdy i ty, které nespadají do jejich agendy, jako je např. výpomoc pečovatelům a činnosti, 

které byly vyjmenovány v dotazníku u činností v kategorii „jiné“. 

Respondenti uváděli, že v domovech pro seniory se zvláštním režimem, které mají vyšší kapa-

citu lůžek, je vysoká fluktuace klientů, a tak kvůli vysokému počtu úkonů spojených s přijímá-

ním nového klienta anebo vyřizováním pozůstalosti sociální pracovníci často musí zůstávat 

v práci i po pracovní době. Nejvíce času zde přitom zabírají činnosti spojené s dokumentací a 

zařizováním záležitostí týkajících se úmrtí klienta, pozůstalosti, stěhování klienta do zařízení a 

s tím spojené úkony včetně kontaktování realitních makléřů a v neposlední řadě komunikace 

s rodinou klienta. Právě komunikace sociálních pracovníků domova pro seniory se zvláštním 

režimem s rodinou či blízkými klienta, popř. s personálem jiného zařízení, ze kterého se má 

klient do domova pro seniory stěhovat, bývá často komplikovaná. Respondenti zmiňovali, že 

je na ně činěn z této strany nátlak, aby klienta, pokud možno, přijali co nejdříve. Jeden z re-

spondentů uvedl, že se v této souvislosti setkává mnohdy s psychickým vydíráním. Na druhou 

stranu zazněl od všech respondentů názor, že se takovémuto chování sami nepodivují, protože 

jsou rodiny či blízcí klienta často v bezvýchodné situaci, kdy je nutné co nejdříve najít pro člena 

rodiny volné lůžko v některém ze zařízení, která však nemají dostatečnou kapacitu a běžně se 

tak na přijetí do domova pro seniory se zvláštním režimem čeká až několik let. Řada klientů se 

přijetí do tohoto zařízení kvůli špatnému zdravotnímu stavu nedožije. 

Dva zástupci specializace se rovněž shodli na tom, že jsou na ně kladeny vysoké nároky ohledně 

časové efektivity práce ze strany vedení a často se cítí pracovně přetíženi, tím spíše, že se jedná 

o velice psychicky náročnou pracovní pozici, zejména z toho důvodu, že pracují v oblasti, ve 

které se často setkávají s úmrtím klienta a komunikací s pozůstalými. Ačkoliv se některé vyko-

návané činnosti téměř každý den opakují, vždy je třeba řešit nějakou specifickou a něčím novou 

situaci, která vyžaduje časovou flexibilitu, dobré organizační schopnosti a odborné znalosti. 

Oba respondenti shodně uváděli, že ani v rámci dovolené si nejsou schopni odpočinout, protože 

vědí, že jakmile se vrátí do práce, budou v obrovském časovém tlaku, aby stihli dohnat veškeré 

zameškané činnosti. Naprosto opačně pak reagoval respondent z třetího zařízení, které má ka-

pacitu cca 80 lůžek, ten uvedl, že díky nižšímu počtu klientů na jednoho sociálního pracovníka 

může s nimi pracovat individuálně a bez časového nátlaku. Jelikož do tohoto domova pro seni-

ory se zvláštním režimem přišel z většího zařízení, může situaci porovnat a souhlasil s ostatními 

respondenty, že u zařízení s větší kapacitou a nedostatečným personálním zajištěním mají so-

ciální pracovníci výrazně méně možností věnovat se klientovi individuálně a práce je zde vy-

konávána v neustálém stresu a obav z toho, že z nedostatku času může docházet k pochybením. 

První dva respondenti pak doplnili, že si práci často „nosí domů“, mnohdy přemýšlejí i po pra-

covní době nad tím, zda vše udělali správně, co je třeba následující den udělat a jestli na něco 

nezapomněli.13 Situaci neulehčuje ani nedostatečné technické zázemí, kdy je v zařízení s nej-

vyšší kapacitou lůžek k dispozici jen jedna multifunkční tiskárna, což výrazně zdržuje sociální 

pracovníky v práci a zvyšuje tak další stres z nedostatku časového prostoru. Respondenti se 

rovněž shodli, že je v profesi sociálního pracovníka i ošetřovatelů problémem nízké finanční 

 
13 Jedná se o velmi náročnou specializaci, u které hrozí v případě zaměstnání v zařízení s větší kapacitou lůžek syndrom vyho-

ření. Je nutné dbát na dostatečnou psychologickou podporu, zajištění supervizí a potřebných školení (finanční podpora) + 

podpořit vyšší počet sociálních pracovníků v těchto zařízeních. Nezvyšovat kapacitu! Lepší je více menších zařízení! 
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ohodnocení a málo zaměstnaneckých benefitů, což pro sociální pracovníky i ošetřovatele není 

dostatečně motivující k tomu, aby v zařízení delší dobu setrvávali.14  

Jeden z respondentů navíc zmínil, že se obává, že pokud v zařízení zůstane ještě několik let, 

nebude již schopen opustit zažité pracovní stereotypy a začít pracovat v jiném typu zařízení 

s jinou cílovou skupinou. Okruh činností, které vykonává, se neustále opakuje, i když se vždy 

vyskytne nějaká situace, která je něčím neobvyklá, nová. V každodenním stresu navíc není pří-

liš prostoru na další vzdělávání a osobnostní růst, což daný respondent vnímá jako frustrující, 

protože vždy měl ke vzdělávání pozitivní vztah a přeje si, aby měl v této souvislosti lepší pod-

mínky. Tím zde není myšleno samotné zajištění účasti na kurzech a seminářích, ale především 

upravení podmínek pro práci zaměstnanců tak, aby k jakémukoliv dalšímu vzdělávání a apli-

kaci nově nabytých znalostí a zkušeností byl zajištěn dostatečný prostor. Kvůli časové tísni totiž 

sociální pracovníci ve větších zařízeních nemají možnost přemýšlet nad novými a lepšími po-

stupy či nad zkvalitňováním poskytovaných služeb. Oproti tomu třetí respondent uváděl na-

prosto opačnou situaci, kdy má dostatek časového prostoru pro to, aby sám aktivně vyhledával 

problémy či nespokojenost klientů a přemýšlel nad novými postupy a technikami práce, které 

by pomohly dané problémy řešit a do budoucnosti jim předcházet. 

Zároveň by měla být sociálním pracovníkům poskytnuta podpora pro případy, kdy řeší kompli-

kovanou situaci klienta a potřebují konzultaci v právní oblasti. V současnosti v takových přípa-

dech kontaktují soudy, ale často se dozvídají pouze stručné a mnohdy i protichůdné informace, 

což způsobuje opět pocity nejistoty a úzkosti z toho, že nezvolili správné řešení. Za problema-

tickou považují dva respondenti také komunikaci s ostatními pracovníky, kteří mají na starosti 

opatrovnictví, kde jeden z nich uváděl konkrétní situaci, kdy potřeboval s tímto oddělením řešit 

záležitosti týkající se opatrovnictví klienta a k dispozici zde byla pouze jedna nově přijatá so-

ciální pracovnice, která nebyla schopna v tomto poskytnout požadované informace.  

Vysoká fluktuace klientů v zařízeních s vyšší kapacitou lůžek 

I v této souvislosti se lišily reakce jednotlivých zástupců specializace. V zařízení s kapacitou 

76 lůžek je velmi nízká fluktuace klientů, jedná se o přibližně 30 klientů ročně. Někteří klienti 

jsou zde ubytováni až na několik let. Oproti tomu další dva respondenti zmiňovali vysokou 

fluktuaci klientů a problémy s tím spojené. Tito respondenti se shodli na tom, že vysoká fluk-

tuace souvisí s charakterem cílové skupiny, kdy se jedná o klienty v poslední fázi života (v ně-

kterých případech až v terminálním stádiu nemoci, ač dvě z respondentek uvedly, že se příjmu 

takových klientů v zařízení brání a dochází k nim pouze v důsledku pochybení nemocnic, která 

zde klienta doporučí k přijetí), ale také požadavky vedení na okamžité zaplnění neobsazených 

míst. Tato skutečnost opět klade na sociální pracovníky výrazné nároky na psychickou odolnost 

vůči stresu, organizační dovednosti, časovou flexibilitu a schopnost efektivně řešit nové situace.  

V rámci focus group zaznělo, že systém ve větších zařízeních financovaných z veřejných pro-

středků je obecně špatně nastaven, jelikož na vysoký počet pacientů není k dispozici dostatečný 

počet kvalifikovaného personálu, není tak v možnostech sociálních pracovníků ani dalších pro-

fesí zaměstnaných v těchto zařízeních poskytnout klientům dostatečně individuální a kvalitní 

péči. Zaměstnanci často trpí přepracováním, únavou. V důsledku pak dochází k tomu, že klienti 

se setkávají se špatným a nedůstojným zacházením, trpí proleženinami a rapidním zhoršením 

 
14 Opakujícím se tématem v rámci focus group byla i neúnosná zátěž kladena na pečovatele, pro které je práce nejen psychicky, 

ale také velmi fyzicky náročná, přičemž zároveň není dostatečně finančně ohodnocena. Tito pracovníci navíc často musejí 

zaučovat nové kolegy, jelikož fluktuace zaměstnanců na těchto pracovních pozicích je vysoká. To pro ně představuje další 

časově náročnou činnost, což přispívá k celkovému stresu při výkonu práce. 
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zdravotního stavu a nejsou naplňovány jejich individuální plány. Na individuálním plánu kli-

enta často pracují kromě sociálních pracovníků také pečovatelé, kteří k němu v některých pří-

padech nepřistupují odpovědně, a jedna z respondentek uvedla, že se setkala s kopírováním ně-

kterých částí individuálního plánu, což je v některých případech opět způsobeno skutečností, 

že pracovníci musí jednotlivé činnosti vykonávat v časovém presu. Kromě běžných činností 

sociálního pracovníka, které jsou vyjmenovány výše, jedna z respondentek uvedla, že je tak její 

povinností rovněž kontrolovat veškerou práci vykonanou ošetřovatelkami, včetně kontroly do-

kumentace, individuálních plánů, školení klíčových pracovníků, jejich metodické vedení atd. 

Na „skutečnou sociální práci“ zde tak podle slov jedné z respondentek zbývá prostor v podstatě 

pouze při přijímání nových klientů. 

Respondentky zmínily také to, jak požadavky na rychlé obsazení volných lůžek v zařízení 

ovlivňuje také samotné klienty, kterým je na přestěhování do zařízení dána lhůta v řádu něko-

lika dnů, což je pro seniory velice zátěžová situace. Již samotný proces stěhování je pro klienta 

psychicky i fyzicky náročný a skutečnost, že je navíc vyvíjen na klienta a jeho rodinu či blízké 

takový časový nátlak hodnotí respondenti jako nebezpečnou situaci, která může vést ke zhor-

šení klientova zdravotního stavu.  

V souvislosti s vysokou fluktuací klientů respondentky rovněž označily některé klienty za „so-

ciální turisty“, kteří jsou, co tři měsíce přesouváni mezi jednotlivými zařízeními po dobu něko-

lika měsíců až let, než jsou přijati do domova pro seniory se zvláštním režimem. Jelikož kapa-

city zařízení nejsou dostatečné, roste tak počet klientů, kteří se nacházejí v této situaci. Důsled-

kem je nadměrná zátěž pro klienta, jeho rodinu a blízké, která mnohdy vede ke zhoršení 

zdravotního stavu klienta, ale také obecně zvýšená zátěž pro personál daných zařízení, kteří 

musí neustále přijímat a propouštět nové klienty, musí vše organizačně i provozně zajistit a vy-

řídit všechnu potřebnou dokumentaci. Všichni tři respondenti se přitom shodli na tom, že jsou 

si jisti, že všechna zařízení, se kterými spolupracují, se snaží klientovi opravdu co nejlépe po-

moci, najít mu co nejdříve vhodné zařízení a vhodné služby, ale situace s nedostatečnou kapa-

citou domovů pro seniory, domovů pro seniory se zvláštním režimem, nemocnic i hospiců je 

systémový problém, který dokud nebude vyřešen, skutečně se bude objevovat mezi klienty stále 

více „sociálních turistů“, kteří budou přecházet z jednoho do druhého zařízení v řádu několika 

měsíců, let a někdy až do konce svého života. 

Klienti v nepříznivé finanční situaci 

Dva respondenti uvedli, že se v jejich zařízeních zvyšuje počet klientů, kteří se nacházejí v ne-

příznivé finanční situaci, u kterých sociální pracovníci vyřizují kromě žádostí o důchod také 

např. žádosti o příspěvky na živobytí či příspěvky na bydlení. Narůstající počet klientů v těchto 

zařízeních je podle respondentů také zapříčiněn tím, že jsou zde klienti posíláni ze soukromých 

zařízení, kde není žádoucí, aby se zde nacházeli klienti v nepříznivé finanční situaci, kteří mo-

hou mít problémy s úhradou poskytovaných služeb. S těmito klienty sociální pracovníci řeší 

také dluhy a exekuce. 

Komunikace s opatrovníky 

Respondenti zmínili téma opatrovnictví, které v jejich práci představuje důležitou oblast práce 

s řadou klientů zařízení. Problémy se zde vyskytují v situacích, kdy je potřeba stanovit opatrov-

níka klienta, protože na základě vyhodnocení sociálního pracovníka by bylo vhodné změnit 

poskytovanou službu. Jeden z respondentů uvedl příklad, kdy bylo třeba ustanovit opatrovníka 

jednoho z klientů, ale soud i přes podání žádosti daným domovem pro seniory, aby se opatrov-

níkem stal sociální pracovník z tohoto domova, stanovil opatrovníkem sociálního pracovníka 

spádového úřadu. Spádový úřad však opatrovnictví z důvodu nízké kapacity odmítl. Následoval 
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zdlouhavý proces po dobu dvou let, kdy se spádový úřad několikrát u soudu odvolával. Klient 

bohužel zemřel před tím, než došlo k rozhodnutí soudu. Jeden z respondentů uváděl, že často 

řeší nezvyklé požadavky opatrovníků z řad rodinných příslušníků. Jedná se především o opa-

trovníky klientů, kteří do domova pro seniory se zvláštním režimem přicházejí z psychiatric-

kých léčeben, kde docházelo k situacím, kdy byl klient připoután na lůžko anebo byl pracov-

níky léčebny krmen se zdůvodněním, že klient není schopen se najíst sám. Po příchodu do 

domova pro seniory však personál zjistí, že klienta není nutné k lůžku připoutávat a že je scho-

pen se i sám najíst, opatrovníci však v některých případech trvají na zachování postupů uplat-

ňovaných v předchozím zařízení. Sociální pracovník domova pro seniory se zvláštním režimem 

tak mnohdy musí situaci opatrovníkovi klienta vysvětlovat a upozornit jej na skutečnost, že se 

jedná o odlišný typ služby. 

5.2.5. Shrnutí výsledků pilotního šetření v rámci focus group 

Respondenti v souvislosti s hodnocením kategorií v dotazníku uváděli, že jim zde chyběla 

řada kategorií činností, které ve své práci vykonávají. Možná i proto naopak řada položek v do-

tazníku měla nízkou četnost odpovědí. Chyběly jim zde specifičtěji vymezené činnosti, jako je 

jednání se zájemci o poskytování sociální služby a šetření v domácnosti klienta či v zařízení, 

kde je umístěn, realizace aktivizačních činností, realizace volnočasových aktivit, řešení dluhů 

a exekucí, vyřizování žádosti o důchod, ověřování plných mocí, vyřizování změny trvalého 

bydliště, doprovod klienta, vyřizování vyklízení bytu, odhlašování energií, zajištění prodeje 

domu či bytu a vyřizování dalších záležitostí souvisejících se stěhováním klienta do zařízení (v 

případech, kdy klient nemá rodinu či známé, kteří by tyto nezbytné úkony byli schopni zajistit 

sami), vypracovávání zpráv pro soud, příjem žádostí o poskytování sociální služby, individuální 

práce s klienty nebo vyřizování pozůstalosti v případě úmrtí klienta. 

Činnost zvyšování finanční gramotnosti sociální pracovníci v domovech pro seniory téměř 

nevykonávají. Pokud ano, pomáhají klientům řešit dluhy a exekuce a navrhují možné dávky 

a služby, které by zmírnili jejich nepříznivou sociální situaci. 

Podobně ani činnost specifická komunikace s důrazem na schopnost zvládání agrese soci-

ální pracovníci v domovech pro seniory nevyužívají. Pokud se setkají s agresivním klientem, 

domnívají se, že by situaci měl řešit zdravotnický personál. 

Naopak činnost specifická komunikace s klienty s demencí vykonávají sociální pracovníci 

v domovech pro seniory velmi často. Tento fakt je dán skladbou klientů, s kterými pracují. Ke 

komunikaci využívají různé techniky a domnívají se, že jejich vědomosti v této oblasti jsou 

dostatečné. Vzdělání by však v této oblasti doporučili pracovníkům v přímé péči. 

Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně zabírá sociálním pracovníkům 

v domovech pro seniory zhruba polovinu jejich času. Zbylý čas dělí mezi klienty a jejich rodiny 

a tuto situaci nevnímají jako optimální. Podle jejich názoru by měli mít více času na přímou 

sociální práci s klientem. Nezbývá jim ani čas na individuální plánování, které obvykle realizují 

pouze při přijetí klienta do zařízení, ale další individuální plánování již provádějí pracovníci 

v přímé péči a plány tak nejsou vždy optimálně nastaveny. 

Případové ani rodinné konference oslovení sociální pracovníci nevyužívají, pouze jeden 

uvedl, že občas v týmu řeší konkrétní potřeby klienta. 

Sociální pracovníci v domovech pro seniory nerealizují ani psychosociální podporu. V sou-

vislosti s ní zmiňovali spíše zvládání agrese klientů a zejména rodin, pokud se dozví, že jejich 

blízký nemůže být z kapacitních důvodů do domova přijat. 
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Naopak práce s rodinou a blízkými klienta tvoří většinu pracovní náplně dotazovaných soci-

álních pracovníků. Intenzivní komunikace probíhá s rodinou zejména ve fázi přijetí klienta do 

zařízení a také při jeho úmrtí. 

Sociální rehabilitaci sociální pracovníci v domovech pro seniory příliš nerealizují, maximálně 

u klientů, kde to jejich kognitivní schopnosti ještě umožňují, nacvičují například pochůzku na 

poštu nebo do obchodu. 

Sociální pracovníci v domovech pro seniory poskytují základní paliativní péči, pokud je to 

nezbytné. Všeobecně se ovšem snaží minimalizovat přijetí klientů v terminálních stádiích. Pod 

paliativní péčí si představují přímou péči o klienta, což je nevhodné, protože paliativní péči lze 

poskytovat i v rámci sociální práce a není nutné suplovat nedostatek personálu v přímé péči. 

Osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti sociální pracovníci neposkytují, aby na je-

jich zařízení neupozornili, protože již nyní jsou kapacity zařízení naplněny a běžná čekací lhůta 

jsou dva roky. Řada klientů se proto nástupu do zařízení nedožije. Jako velmi problematické 

sociální pracovníci vnímají následně zavedené bodové systémy a pořadníky do zařízení. 

Sociální pracovníci v domovech pro seniory realizují i aktivizační a sociálně terapeutické 

činnosti. Vzhledem k nedostatku personálu však tyto činnosti nejsou příliš kvalitní, někteří kli-

enti odmítají účast na těchto činnostech a jeden z respondentů sociální pracovnici uvedl, že 

u řady klientů by bylo vhodnější s ohledem na jejich zdravotní stav tyto činnosti zcela vypustit. 

V kategorii jiné se objevily činnosti, které podle názoru výzkumného týmu nepatří mezi agendu 

sociálních pracovníků. Jednalo se o zajištění osvěžení v době veder a zajištění hippoterapie. 

Objevily se zde ale i činnosti, které do agendy sociální práce patří – poradenství v oblasti opa-

trovnictví, pohovory v období adaptace na zařízení, řešení stížností na služby, vyřizování pří-

spěvků na péči a šetření v dalších zařízeních. 

Kompetence  

Znalost dávkového systému je podle oslovených sociálních pracovníků v domovech pro seni-

ory nutná zejména při komunikaci s rodinou klienta. Rodina potřebuje pomoci s orientací 

v možnostech různých dávek a příspěvků. 

Znalost právních předpisů je nutná při výkonu sociální práce u jakékoli činnosti v domovech 

pro seniory. 

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství se u oslovených sociálních pracov-

níků zaměřují především na poradenství ohledně dalších služeb. 

Oslovení sociální pracovníci využívají i znalosti týkající se zneužívání a týrání seniorů. Bo-

hužel jakékoli jejich znalosti jsou k ničemu, pokud senior nevnímá situaci jako týrání či zneu-

žívání a potom sociální pracovníci cítí velkou frustraci. 

S ohledem na skladbu svých klientů využívají denně znalosti týkající se práce s klienty se 

specifickými potřebami. Tuto kompetenci vnímají tak samozřejmou, že ji z počátku ani v do-

tazníku neoznačovali, přestože ji denně využívají. 

Podobně často využívají sociální pracovníci v domovech pro seniory znalosti týkající se práce 

se spiritualitou. Doprovází klienty na bohoslužby nebo kontaktují duchovní jednotlivých 

církví. 

Díky specifikům cílové skupiny využívají denně i znalosti základů augmentativní a alterna-

tivní komunikace. 
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Sociální pracovníci v domovech pro seniory využívají i case management, a to zejména při 

nastavování péče u daného klienta. 

V kategorii jiné sociální pracovníci v domovech pro seniory zmiňovali vzdělání. Nejsou s jeho 

stylem spokojeni, limitující je finanční omezení a nabídka kurzů, která nereflektuje pokročilé 

znalosti a dovednosti sociálních pracovníků participujících na výzkumu. 

Dále zmiňovali přetíženost sociálních pracovníků a jejich nedostatek. Sociální pracovníci 

jsou přetíženi a hrozí rychle vyhoření. Situaci by řešilo navýšení počtu sociálních pracovníků 

v zařízeních a budování menších zařízení. Demotivující je i finanční ohodnocení. 

Problémem je i vysoká fluktuace klientů v zařízeních s vyšším počtem lůžek.  

V zařízeních chybí personál, péče je poskytována na bazální úrovni a sociální pracovníci jsou 

nuceni kontrolovat i práci pečovatelů, aby zajistili naplňování individuálních plánů.  

Přibývá i práce s klienty v nepříznivé finanční situaci a práce s klienty, kteří vyžadují opa-

trovníka. 
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6. Závěry a doporučení pro danou specializaci  

Zamýšlená specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace se stárnutím patří bez pochyb 

mezi potřebné specializace. Bohužel její testování proběhlo v domovech pro seniory, které by 

měly být až tou poslední možností, jak o seniora pečovat (Greve, 2017).  

Sociální pracovníci v rámci zamýšlené specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace 

spojené se stárnutím hrají významnou roli v péči o stárnoucí a staré klienty. Jejich práce spočívá 

v komunikaci s rodinou klienta, v poskytování odborného poradenství, v pomoci klientům na-

lézt vhodné služby s cílem zlepšit jejich sociální situaci. Jak vyplynulo z výzkumu, sociální 

pracovníci jsou v rámci domovů pro seniory zatěžováni nadměrnou administrativou, která ome-

zuje časovou dotaci na přímou práci s klienty. Při sociální práci v rámci specializace zaměřené 

na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím je významná bezproblémová spolupráce na 

řešení problémů klienta s jejich rodinami. Na důležitost spolupráce poukazují i Kubalčíková a 

kol. (2015), Matoušek a Pazlarová (2014) nebo Petersen a Parsell (2020). V souvislosti s na-

růstajícím počtem klientů s demencí je vhodné na tuto situaci reagovat nejlépe podporou vzniku 

dalších zařízení zaměřených na tuto cílovou skupinu a také je nutné navyšovat personální ka-

pacity ve stávajících zařízeních. Tento fakt potvrzuje i Mátl a kol. (2016). Na základě realizo-

vaného výzkumu bylo zjištěno, jaké činnosti a kompetence sociální pracovníci domovů pro 

seniory vykonávají a kterým se věnují nejčastěji. V rámci focus group pak respondenti měli 

možnost upřesnit, jaké kategorie v dotazníku postrádali, přičemž se jednalo o poradenství v 

oblasti opatrovnictví, pohovory v období adaptace na zařízení, řešení stížností na služby, vyři-

zování příspěvků na péči a šetření v dalších zařízeních. Zmiňováno bylo i nedostatečné finanční 

ohodnocení sociálních pracovníků, které vede k devalvaci profese jako takové a má vliv i na 

následný profesní rozvoj sociálních pracovníků Vojtíšek (2017). 

Z pohledu odborné literatury je však důležitější poskytování sociální péče o seniory ve smyslu 

poskytování dlouhodobé péče (long-term care), a to v rámci propojení zdravotních a sociálních 

služeb. Dle odborné literatury (Mátl a kol. 2016; Kalvach, Wija a kol., 2015 a další) lze také 

vyvodit, že nastavení péče o seniory není v České republice stále adekvátní a je nutné přenést 

teoretické koncepty, např. z kritické gerontologie, do praxe.  

Zamýšlená specializace má svojí dostatečnou oporu jak v empirické literatuře, tak dle výsledků 

pilotního šetření. Dále je však vhodné přistoupit k této specializaci také z pohledu českého 

práva a v tomto smyslu navrhnout také další doporučení.  

Česká právní úprava je v oblasti péče o seniory tradičně nesourodá a v mnohém nedostačující, 

i když je třeba přiznat, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a později zákon 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, znamenaly posun k lepšímu. Zákon 108/2006 Sb., o 

sociálních službách představoval v roce 2006 velmi důležitý posun dopředu v oblasti sociální 

pomoci jako takové a v oblasti sociálního zabezpečení, která zůstala od roku 1989 jednou z 

posledních bez větších změn. To způsobovalo problémy nejen klientům, ale i poskytovatelům 

sociálních služeb. Zákon o sociálních službách, i přes některé své nedostatky, zaplnil mnohé 

mezery existující v platné právní úpravě a přinesl novou koncepci nejen sociálních služeb a je-

jich dělení. Zde je nutné zmínit příspěvek na péči, který má sloužit k úhradě sociálních služeb 

ze strany klienta. Ideou příspěvku na péči je, aby si klient byl schopen za tuto dávku pořídit 

takové sociální služby, které potřebuje k podpoře své samostatnosti. Ustanovení § 7 obsahuje 

v podstatě právní definici příspěvku na péči: „Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým 

na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb 

nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. 
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Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“ A přestože zákon o sociálních službách 

primárně počítá pouze s úhradou sociálních služeb, lze v určitých případech najít v tomto zá-

koně taková ustanovení, která umožňují poskytování určitých zdravotnických služeb spolu se 

službami sociálními. Je tomu tak především v případě ustanovení § 52 zákona o sociálních 

službách, který upravuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče: 

1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby oso-

bám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny 

ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc 

osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo 

ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních soci-

álních služeb.  

2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:  

a) „poskytnutí ubytování,  

b) poskytnutí stravy,  

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

f) sociálně terapeutické činnosti,  

g) aktivizační činnosti,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zále-

žitostí.“ 

Toto ustanovení upravuje současné poskytování zdravotních a sociálních služeb, ale pouze 

v ústavní formě, tedy v zařízeních lůžkové zdravotní péče. Jedná se o možnost kombinace zdra-

votních a sociálních služeb, resp. umožnění poskytování sociálních služeb v zařízení lůžkové 

zdravotní péče v případech, kdy se zdravotní stav pacienta stabilizoval, ale nezlepšil natolik, 

aby mohl být propuštěn např. do domácího ošetření sám, bez pomoci jiné fyzické osoby. Ta-

ková možnost je nicméně dána v podstatě ve prospěch prodloužení ústavní péče, jistě jako sub-

sidiární, tedy do doby, než se nalezne pro takovou osobu jiné řešení. Prodloužení ústavní péče 

však může mít mnohdy pro seniora v rekonvalescenci po těžším akutním stavu nepříznivé ná-

sledky, které by nemusely nastat, kdyby se mohl ihned po ukončení potřebné lůžkové péče ve 

zdravotnickém zařízení vrátit do svého přirozeného prostředí a doléčit se v něm. Je zřejmé, že 

taková možnost v zákoně zůstat musí, aby nedocházelo k tomu, že se neuváženě brzy propustí 

senior do domácího ošetření, následkem čehož by se jeho zdravotní stav mohl zhoršit naopak z 

důvodu nedostatku služeb, jež mu byly domů zajištěny, nebo např. proto, že se nemá kam vrátit, 

protože v mezičase o svůj domov z různých důvodů přišel. Na druhou stranu by však bylo 

vhodné ústavní péči a její prodloužení skutečně nastavit až jako zcela poslední nástroj. Finanční 

prostředky, které je třeba vynaložit na poskytování sociálních služeb v zařízeních zdravotní 

péče, by byly zřejmě efektivněji vynaloženy, kdyby se použily právě na obstarání sociálních a 

zdravotních služeb do domu seniora. 
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Kromě právního ukotvení je problematika spojená se stárnutím řešena také v národních akčních 

plánech, strategiích a metodikách MPSV. V této věci bylo zavedeno oddělení politiky stárnutí, 

avšak v současnosti není aktuální žádná strategie.15  

V rámci zamýšlené specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím 

tedy doporučujeme primární zaměření na sociální práci se seniory v místě jejich pobytu a za-

jištění adekvátní podpory. Vhodným příkladem dobré praxe může být pilotní projekt Diakonie 

ČCE – Systém integrovaných podpůrných služeb (Kalvach, Wija a kol., 2015). 

Vraťme se však k provedenému pilotnímu testování v domovech pro seniory. Z pohledu Zá-

kona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. můžeme konstatovat, že oslovení sociální pracov-

níci ne vždy konají v souladu se zákonem o sociálních službách (například zajišťování občer-

stvení v době letních veder, což by mělo být v kompetenci nutričního specialisty, nebo mapo-

vání zdravotního stavu, což naopak spadá do kompetence zdravotního personálu). Bohužel 

právě u seniorů lze předpokládat kombinaci sociálních i zdravotních problémů a opět se tak 

dostáváme k potřebě integrovaných služeb a potřebě pozice zdravotně sociálního pracovníka, 

která by lépe odpovídala profilu pro tuto konkrétní specializaci. Na základě realizovaného šet-

ření lze konstatovat, že sociální práce v domovech pro seniory je silně orientována na adminis-

trativní činnost a téměř rezignovala na individuální sociální práci. K podobným závěrům do-

spěla i Kubalčíková a kol. (2015) nebo Dohnalová a kol. (2019). V souvislosti se zněním zá-

kona 108/2006 Sb. o sociálních službách dále doporučujeme, aby individuální plány byly 

realizovány sociálními pracovníky, což ovšem vyžaduje navýšení počtu sociálních pracovníků 

a zvýšení finanční podpory zařízení. 

Optimální není ani multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce, kdy na základě výpovědí 

lze opět konstatovat, že účastníci nemají formálně nastavenou spolupráci s ostatními členy 

týmu a spolupracují spíše na základě intuice, což opět potvrzuje i výzkum Kubalčíkové a kol. 

(2015). 

Získaná data tak naznačují, že sociální pracovníci jsou přetěžováni a de facto nemají ani dosta-

tečnou časovou kapacitu na výkon sociální práce. Problémům, které souvisejí i s přetěžováním 

sociálních pracovníků, se věnují např. (Quinn a kol., 2019). Pokud by tedy měla být specializace 

zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím uvedena do praxe, doporučujeme 

podstatně navýšit počty sociálních pracovníků nejen v domovech pro seniory, ale především na 

obcích, kam by sociální práce se seniory měla být směřována primárně, protože pouze za tohoto 

předpokladu bude odpovídat péče o seniory evropským trendům. 

Doporučení: 

• Individuální plánování by měli primárně realizovat sociální pracovníci, neboť jde o výkon 

sociální práce. V současné době individuální plány realizují pracovníci v přímé péči a so-

ciální pracovníci jsou pouze konzultanty. 

• Výkon sociální práce v domovech pro seniory by měl být orientován méně na administra-

tivní činnosti a více na přímou práci s klienty. 

• Vzhledem k úzkému prolínání sociální a zdravotní problematiky doporučujeme pro zamýš-

lenou specializaci pozici zdravotně sociálního pracovníka, případně požadovat zdravot-

nické minimum. 

 
15 „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013–2017“ byl posledním realizovaným strategickým do-

kumentem podle informací na webu MPVS (viz https://www.mpsv.cz/web/cz/seniori-a-politika-starnuti).  
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• Primárně by mělo dojít k podporování seniorů v místě jejich pobytu, mělo by tedy dojít 

k posílení výkonu sociální práce na obcích. 

• Vhodné by bylo zavedení institutu koordinátora dlouhodobé péče. 

• Celoživotní vzdělávání by mělo být orientováno na kvalitu a ne kvantitu, nabídka kurzů by 

měla odpovídat poptávce. 

• Vytvoření poptávkového systému po vzdělávacích kurzech, od kterého by se odvíjela na-

bídka vzdělávacích kurzů (vycházíme z předpokladu, že poptávající mají informační pře-

vahu o edukačních potřebách vyplývajících z jejich praxe – možný problém rigidity sys-

tému, resp. zpomalené reakce nabídky na potřeby praxe). 

• Osvětu o sociální práci v dané specializaci. 

• Podpořit interdisciplinární a multidisciplinární spolupráci vyplývající ze specializace. 
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