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Abstrakt  

Článek představuje a charakterizuje mezilidskou komunikaci v obecné rovině. Ve své další části se 

zaměřuje na specifičnost seniorské komunikace, která prochází mnohými proměnami. Komunikace 

se v seniorském věku odvíjí z více rovin. Senior a senior, senior a rodina, senior a cizí osoba aj. 

Autorky se zaměřili na specifika komunikace, která se odehrává v domovech pro seniory. 

Prostřednictvím průzkumného šetření zjišťovali, jaké jsou komunikační moţnosti seniorů 

s pečovatelským personálem. Následně také pohled zpětné vazby ze strany personálu na 

komunikaci seniorů.  

 

Klíčová slova 
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Abstract  

Article describes and characterizes interpersonal communication in general.  Subsequently, it 

deals with specific senior communication that undergoes many changes. The communication in 

senior age depends on several planes. Senior and senior, senior and his family, senior and foreign 

person, and others, all of the mentioned factors have an impact on senior communication. We 

focused on the specifics of the communication that takes place in retirement homes. Survey has 

showed communication abilities of seniors with nursing staff. Furthermore, we bring a view of 

nursing staff feedback on senior communication.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Porozumět si snaņí lidé v celé své historii. Jazyková vybavenost představuje v dneńní době 

jednu ze základních dovedností a společně se vzděláním a s nabytými zkuńenostmi pomáhá být 
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úspěńným a konkurenceschopným. Ovńem jiná situace se odehrává v oblasti mezilidského 

porozumění. Lze vést dialog, aniņ by zúčastněné strany porozuměly, co jim je sdělováno. Dŧleņité 

je nejen umět komunikovat, ale také správně naslouchat. Dneńní doba bohuņel tomuto 

neporozumění nahrává. Moderní technologie nahrazují kontakt s ņivým člověkem. Komunikace se 

omezuje na krátké zprávy nebo jiný psaný text či na telefonáty. Záņitky jsou zprostředkovány díky 

profilŧm na sociálních sítích či celkově internetu. Vývoji a modernizaci se nelze vyhnout, je 

přirozenou součástí vývoje lidstva, ale nějak se z tohoto prostředí vytratila přímost a otevřenost 

mezilidských vztahŧ a s tím i mezilidská komunikace. Nejde o to, ņe by neexistovala, to ani nelze, 

ale jak v dneńní době komunikace probíhá.  

Současný moderní člověk asi bez větńích obtíņí dokáņe v tomto prostředí vést poměrně 

spokojený ņivot, ale jak se v takovémto prostředí ņije seniorŧm? Tedy lidem, kteří jiņ tak rychle 

nedokáņou přijímat a orientovat se v moderních technologiích a být součástí této rychlé a 

uspěchané doby. Jak se seniorŧm komunikuje s okolím, rodinou, přáteli a naopak, jak dokáņe 

současná společnost komunikovat s nimi?  

Postavení seniorŧ v současné společnosti rozhodně není na předních příčkách. Člověk je 

pro společnost potřebný dokud jí přináńí hodnoty, které sama uznává. Přeneseno do dneńní doby, 

lze říci, ņe člověk pro dneńní společnost je potřebný, dokud vydělává peníze a zároveņ je utrácí, 

protoņe peníze a majetek představují nejdŧleņitějńí hodnotu. Z tohoto dŧvodu senior není 

oblíbenou součástí společnosti, neboť jiņ není výdělečně činný a tím si nemŧņe dovolit tvořit kupní 

sílu. Ba naopak senior představuje pro společnost zátěņ, neboť z dŧvodŧ zdravotních, sociálních a 

dalńí potřebuje pomoc a podporu nejen své rodiny, ale celé společnosti. Problémy mezi mladými a 

starými lidmi představují problém, jehoņ příčinu lze spatřovat právě v nesprávné komunikaci a 

naslouchání. Toto neporozumění plyne z obou stran, a proto je třeba uvědomit si tuto chybu a 

pracovat na jejím odstranění, a to předevńím díky pochopení, podpoře a vzájemném naslouchání. 

Tedy ve správné komunikaci mezi lidmi, díky které lze vzniklé problémy odstranit. Jak tedy 

komunikovat se seniory a jak oni komunikují s okolím? 

Stáří lze charakterizovat jako období změn v oblasti biologické, psychologické a sociální. 

Mühlpacher (2004, s. 19) uvádí: „Biologické stáří je hypotetické označení konkrétní míry 

involučních změn (atrofie, pokles funkční zdatnosti, změny regulačních a adaptačních 

mechanismů), obvykle těsně propojených se změnami způsobenými těmi chorobami, které se 

vyskytují s vysokou frekvencí převáţně ve vyšším věku.“ 

Mühlpacher (2004) sociální stáří jako období, které je vymezené kombinací několika 

sociálních změn či splněním určitého kritéria – nejčastěji penzionování, resp. dosaņení věku, 

v němņ vzniká nárok na odchod do starobního dŧchodu. Sociální stáří je dáno změnou rolí, 
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ņivotního zpŧsobu i ekonomického zajińtění. Stáří je v tomto smyslu chápáno jako sociální událost. 

Člověk by měl být na stáří připraven jiņ v dospělosti, a to nejen po stránce materiální, ale 

předevńím programové, tedy vytvořením si dalńího, nového cíle, který mu umoņní seberealizaci a 

kvalitní proņití dŧchodového věku. Dŧleņitým aspektem zŧstává, jak člověk přijímá svou roli 

seniora, která vzniká přirozenou vývojovou cestou. Kvalita ņivota z pohledu sociálního je dána 

nejen přijetím role seniora a celkovou sociální pohodou, ale také ekonomickým zajińtěním, které se 

odchodem z produktivního ņivota do postproduktivní fáze mění.  

Psychické stáří je vnímáno předevńím subjektivně. Dochází ke změně hodnotového 

systému, do jisté míry i osobnostní rysŧ i motivace. Psychické stárnutí přináńí změny 

v poznávacích procesech, v paměti a učení, v oblasti emocionality i psychomotorických a 

percepčních činnostech. Proměņuje se smyslové vnímání, afektivní proņívání a tvořivost. Dochází 

k zhorńené reakci na změny, která eskaluje v případě přítomnosti nemocí a při stresech. Na 

významu v seniorském věku nabývají citové vztahy, a to předevńím v rodině. 

Kaņdá věková etapa v lidském ņivotě má svá specifika ve zpŧsobu komunikace a senioři 

nejsou výjimkou. Člověk se vstupem do seniorského věku proměņuje ve vńech oblastech. Dochází 

k proměně po zdravotní stránce, v oblasti sociálního postavení, proņívání i dalńích psychických 

procesŧ. Jinak na tom není ani komunikace. Odchodem do dŧchodu větńinou senior postupně ztrácí 

mnoņství sociálních vazeb a kontaktŧ a tím se zmenńuje i pole komunikace. Kvalita komunikace je 

také závislá na podnětech z okolí, které v dŧchodovém věku ubývá. Dále je spjatá s tématy 

komunikace, které s přijímanými podněty úzce souvisí. Pokud se senior snaņí zŧstávat aktivním, a 

to v rŧzných oblastech zájmu i v dŧchodovém věku, nemusí se je zpŧsoby komunikace příliń 

měnit. Zpŧsoby komunikace jsou ovlivněny nejen momentálním zájmem o určitá témata, ale také 

osobností seniora, přítomností zdravotních omezení či jazykovou vybaveností. Seniorská 

komunikace není vņdy tak snadná a jednoznačná. Vznikají komunikační bariéry a předsudky 

plynoucí se sociální nerovnosti nebo generačních problémŧ. Nejdŧleņitějńí je správně naslouchat 

komunikovanému.   

Naopak při komunikaci se seniorem je třeba dbát určitých zásad. Vņdy je nutné hovořit 

jednoduńe, jasně, stručně a výstiņně. Senior se tak mŧņe snadno orientovat v sdíleném tématu a do 

hovoru se mŧņe snáze zapojit. Zřetelnost při artikulaci, srozumitelná výslovnost a pouņívání přesné 

terminologie podporuje správnou komunikaci. Dvojsmyslné významy slov či přílińná zobecnění 

pomohou seniora mást. Vņdy je třeba rozhovor správně načasovat dle zvoleného tématu. Malíková 

(2011) poukazuje na význam speciálních verbálních komunikačních dovedností, mezi které řadí 

rezonanci (zpětnou vazbu), reflexi (odezvu), sumarizaci, povzbuzování, empatii a mlčení. Tyto 

speciální dovednosti podporují projev. Pro efektivitu komunikace je nutné zachovávat úctu 
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k seniorovi (klientovi), vytvářet dŧvěryhodné prostředí, být ochotný, vytvářet přátelskou 

atmosféru. Dále citlivým zpŧsobem odkrývat překáņky v rozhovoru a nechovat se nadřazeně. Snad 

jeńtě významnějńí roli hraje v komunikaci se seniorem neverbální komunikace, která dokáņe nejen 

povzbudit, ale i navodit atmosféru adekvátní k tématu hovoru. I mlčení či oční kontakt dokáņou 

říct mnohé, jsou-li správně pouņity. 

Specifickou oblast tvoří komunikace mezi pracovníky a klienty v pobytových zařízení 

sociálních sluņeb pro seniory. Tato zařízení poskytují domov seniorŧm v jejich závěrečné etapě 

ņivota. Zde jsou v kaņdodenním kontaktu nejen se svými vrstevníky, ale předevńím se zaměstnanci 

zařízení. Hovoříme-li o komunikaci vedenou od pracovníkŧ (komunikátorŧ) je klientŧm 

(příjemcŧm), je nutné, aby panovala shoda v jejich verbálním i neverbálním projevu. Pokud se tak 

neděje, klient tuto skutečnost vnímá negativně. Soulad v komunikaci, otevřenost pracovníkŧ 

vytváří u seniorŧ pocit dŧvěryhodnosti, který je nezbytný pro jejich pocit pohody. V komunikaci 

existují bariéry, které brání správnému toku komunikace. Pokorná (2010) dělí tyto bariéry na 

interní (obava z neúspěchu, negativní emoce, bariéry postoje, nepřipravenost a fyzické nepohodlí a 

externí (vyruńení dalńí osobou, hluk, ńum, vizuální rozptylování, neschopnost naslouchat, 

komunikační zahlcení). Z obecného hlediska komunikaci seniora ovlivņují změny v oblasti 

fyzické, psychické, kognitivní a psychosociální. Tyto změny ovlivņují jako schopnost přijímat a 

dekódovat sdělovaný obsah, tak schopnost produkovat nová sdělení. Pokorná (2010) uvádí, ņe 

„hlavní faktory ovlivňující schopnost přijímat informace v rámci komunikačního procesu se 

seniory jsou většinou velmi dobře známé v kontextu ošetřovatelské péče a stávají se bohuţel často 

zdrojem předsudků a klamného hodnocení seniora. Jedná se především o poruchy sluchu a zraku 

spolu s poruchami kognitivními. Znalost involučních změn ve stáří v populaci nelékařských 

zdravotnických pracovníků i laických pečovatelů je jistě ovlivněna kvalitní literaturou zaměřenou 

na gerontologickou a geriatrickou péči. A psychologii ve stáří.“  

 

Kompetence pečujících v komunikaci se seniory 

Seniorská část populace vyņaduje specifickou péči a přístup ve vńech oblastech jejich 

ņivota. Tento přístup vyplývá z charakteristiky seniorské populace. Nejedná se jen o cílenou a 

odbornou péči zdravotní, sociální či ekonomickou, ale předevńím o individuální a osobní postoj 

v mezilidských vztazích. Člověk v seniorském věku je mnohem více citlivý k vnímání a jednání 

druhých a s druhými. Zvláńť specifickou oblast tvoří komunikace. Zpŧsob komunikace a 

porozumění představuje v dneńní době obzvláńť obtíņnou kapitolu v mezilidských vztazích. 

Bohuņel mezigenerační neporozumění je běņnou součástí ņivota. Pro seniora se komunikační 
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bariéra mŧņe stát zdrojem osamocení a odcizení od společnosti. V některých případech představuje 

i ohroņení na ņivotě.  

Vstup člověka do dŧchodového věku nepředstavuje pouze změny ekonomické tedy 

ukončení aktivní pracovní činnosti a přijímání dŧchodu, ale s věkem jsou spojeny i zdravotní 

problémy, které v řadě případŧ seniory dovedou aņ do sociálního zařízení typu domovŧ pro 

seniory. Rodiny vņdy není schopná zajistit seniorovi adekvátní péči. Dŧvodu je celá řada, a to buď 

z dŧvodu náročnosti péče, kterou nemusí být moņné v domácnosti zajistit nebo tuto péči zajistit 

nechtějí, nemohou z jiných dŧvodŧ. Pak nastupuje instituce, která nabízí specifické sluņby určené 

potřebám seniorŧm. Ať je péče zajińtěna rodinou či organizací poskytující sociální sluņby 

v domácnosti nebo institucionálně, vņdy hraje hlavní roli spokojenost seniora. A bez nadsázky lze 

říci, ņe velká část úspěchu je ukryta v komunikaci a v přístupu k seniorovi. To jakým zpŧsobem 

komunikuje pečující, ovlivņuje psychický stav seniora.  

Pokorná (2009, s. 81). uvádí, ņe „komunikační techniky a dovednosti pouţité v sociální 

interakci musí být přizpůsobeny individuálním poţadavkům komunikujících subjektů. Jedním 

z činitelů hrajících roli ve výběru správného komunikačního klíče a přístupu k nemocnému je věk 

auditora. Přizpůsobí-li sdělující komunikační styl schopnostem a dovednostem naslouchajícího, 

zvýší tak pravděpodobnost porozumění a eliminace miskoncepcí.“ V komunikaci se seniory tedy 

hraje hlavní roli schopnost přizpŧsobení komunikace seniorovi, tedy tomu, kterému je komunikace 

určena. Je třeba dbát na plynulost, tempo mluvy, výběr slov i tématu. Opakovat jiņ sdělené a dbát 

na to, zda se senior ve sdělení orientuje.  

V seniorském věku dochází k proměnám fyzické, psychické i smyslové stránky ņivota 

seniora. Tyto faktory významným zpŧsobem ovlivņují komunikaci, lze sem zařadit smyslové 

poruchy, poruchy paměti, hybnosti a pozornosti. Je třeba dbát na respektování aktuálního 

zdravotního stavu seniora. Zvýńenou opatrnost musí dbát pečující v přímé péči o seniora, neboť 

vstupuje do intimního prostoru seniorŧ. Je třeba dbát zásad a pravidel, které mohou na pomoci ke 

zlepńení porozumění a efektivní komunikaci. Je třeba vymezit cíl, smysl a účel komunikace. 

V komunikaci se musí dobře cítit jak pečující tak senior. Samozřejmostí by měla být úcta 

v komunikaci s druhou osobou. Pečující by měl najít vhodnou komunikační techniku na základě 

dŧkladné anamnézy seniora. Jak jiņ bylo řečeno, je nutné respektovat věk seniora, bariéry 

komunikace a aktuální specifické problémy seniorŧ (alkoholismus, deprese atd.). Pečující musí být 

připraven na to, ņe je vnímán jako přestřelek k společenskému kontaktu. V úvahu by měl vzít i 

předchozí společenské postavení, jeho ņivotní roli apod. Z pohledu psychického rozpoloņení 

seniora by pečující neměl podceņovat stesky, chovat se s úctou a příliń nepoučovat, 

nebagatelizovat a spíńe se snaņit navodit pocit dŧvěry a prostoru pro řeńení aktuálních problémŧ 
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seniora. Diskuse o vńem, co péče obnáńí a při aktuálním prováněném výkonu péče, navozuje pocit 

klidu a bezpeční. Pečující by měl podněcovat v hovoru seniora k mírné aktivitě, která je vhodnějńí 

neņ kompletní péče. Nutná je dŧsledná diferenciace reálných a zástupných problémŧ. 

V komunikaci je vņdy třeba respektovat zachování rozhodovacích kompetencí, kontroly nad děním 

a soukromím.  Pečující musí respektovat osobnost seniora, jeho soukromí, pocit studu a vyloučit 

takové úkony péče, které senior vnímá jako poniņující. Smysluplnost v hledání ņivotní náplně, 

pomoc v zapojení do sociální komunity (např. domova pro seniory) apod.  

 

KVANTITATIVNÍ PRŦZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Prŧzkumné zjińťuje a vyhodnocuje specifičnost komunikace u osob ve vyńńím seniorském 

věku. S přibývajícím věkem se u seniora mŧņe projevit vyńńí výskyt polymorbidity a v dŧsledku 

toho dochází k zásadnímu omezení jeho zdravotního stavu. Senior se tak mŧņe v dŧsledku vlastní 

ztráty soběstačnosti a samostatnosti ocitnout v institucionální péči. Péče, které se seniorovi 

dostává, je odvislá od komunikace a komunikačních kompetencí jeho i personálu. Cílem prŧzkumu 

je vyhodnotit moņnosti, schopnosti a komunikační dovednosti u seniorŧ. Prŧzkum je dále zaměřen 

také na pečovatelský a ońetřovatelský personál, který poskytne pohled zpětné vazby na 

komunikaci. 

 

Průzkumný vzorek 

Prŧzkum byl prováděn v několika Domovech pro seniory v hlavním městě Praha a jejím 

okolí.   Vlastnímu prŧzkumu předcházel předprŧzkum. na kterém byla ověřena srozumitelnost 

otázek. Předprŧzkumu se zúčastnilo cca 10 respondentŧ. Vlastního prŧzkumu se pak zúčastnilo 

100 respondentŧ.  

 

METODY A TECHNIKY VÝZKUMU 

Pro účely výzkumu byla pouņita explorativní metoda ńetření. Techniku dotazníku pouņila 

autorka proto, aby měla moņnost oslovit větńí mnoņství respondentŧ, „Dotazník je nejpouţívanější 

pedagogickou technikou vůbec. Je pouţíván i v sociologických, psychologických a dalších 

šetřeních, zabývajících se člověkem. Podstatou dotazníku je zjištění dat a informací o 

respondentovi, ale i jeho názorů a postojů k problémům, které dotazujícího zajímají. Je moţné od 

nich dostat informace, které nejsme schopni získat jinou technikou, zejména pokud jde o 

stanoviska, nebo postoje dotazovaných osob.“(Pelikán, 2007, s. 105). 

Autorka sestavila dotazník pro respondenty- obyvatele Domova o počtu 13 otázek. A duhý 

dotazník pro respondenty-zaměstnace Domova o počtu 12 otázek. Respondenti tak měli moņnost 
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se písemně vyjádřit. Autorka konstruovala dva dotazníky pro respondenty. První byl realizován pro 

klienty a druhý pro ońetřovatelský personál. Oby typy dotazníku obsahovaly nejprve základní 

identifikační otázky. Bylo postupováno od obecných ke konkrétním otázkám. Pro účely výzkumu 

byly otázky v dotazníku zvoleny promyńleně a po zralé úvaze. Respondenti měli moņnost se 

vyjádřit nejprve k identifikačním a paradigmatickým otázkám. Nebyly opomenuty dvě otevřené 

otázky, které vybízeli respondenta k vlastnímu sdělení. Bylo distribuováno 100 dotazníkŧ a 

návratnost byla 100%. Z pilotáņního prŧzkumu jsme nemohli pouņít cca 6 dotazníkŧ, které byly 

nesprávně vyplněny. Autorka osobně kontaktovala respondenty a byl nápomocná při vyplņování 

dotazníkŧ. Neovlivņovala respondenty, pouze pomáhala s distribucí dotazníku či vysvětlením 

pojmu. 

  Byla  uņita metoda matematicko-statistická touto metodou bylo provedeno vyhodnocení 

jednotlivých otázek ńetření a analýza otevřených otázek dotazníkového ńetření. 

 

Průzkumné hypotézy 

Pro splnění cílŧ disertační práce - specifičnost seniorské komunikace jsou stanoveny tyto 

hypotézy. 

Hypotézy dotazníkového šetření – pro klienty domova (seniory):  

H1: Lze předpokládat, ņe se zvyńující se zátěņí v komunikaci se bude ońetřovatelský personál 

vyjadřovat ke klientŧm Domova nahlas a zřetelně. (otázka č. 3, 8, 10) 

H2: Lze předpokládat, ņe s úbytkem kognitivních dovedností klientŧ bude ońetřovatelský personál 

ovládat alternativní techniky v komunikaci. (otázka č. 7, 8) 

H3: Predikujeme, ņe personál bude uņívat citově zabarvených slov pro přeznačkování komunikace 

s klienty. (otázka č. 9, 12) 

 

Hypotézy pro dotazníková šetření  – pro zaměstnance domova pro seniory: 

H1: Predikujeme, ņe velmi častým tématem v komunikaci je téma rodiny oproti spirituální 

tématice. (otázka č. 2, 9, 6) 

H2: Predikujeme, ņe ońetřovatelský personál má moņnost navńtěvovat kurzy semináře na zlepńení 

komunikačních dovedností, ale z dŧvodu časové vytíņenosti je neabsolvuje. (otázka č. 3, 4) 

H3: Lze předpokládat, ņe se zvyńujícími se administrativními úkoly pro zaměstnance se zmenńuje 

čas a prostor na komunikaci s klienty domova pro seniory. (otázka č. 1, 12) 
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PRŦBĚH PRŦZKUMU 

Dotazníkové ńetření bylo prováděno v měsíci březnu 2013 v Domově pro seniory Maleńice Praha 

10.  

 

Harmonogram výzkumu  

Listopad 2012 vlastní konstrukce dotazníkŧ 

Prosinec 2012 pilotáņní prŧzkum 

Leden 2013 sběr dat 

Únor-březen 2013 sběr dat 

 

Průzkumný vzorek 

Dotazníkové ńetření bylo nejprve prováděno na prŧzkumném vzorku cca 10 respondentŧ ze 

strany klientŧ a deseti respondentŧ ze strany zaměstnancŧ v Domově pro seniory. Prŧzkumu se bez 

počtu výzkumného vzorku (10) zúčastnilo 100 respondentŧ. 50 respondentŧ ze strany obyvatel 

Domova pro seniory a 50 zaměstnancŧ Domova pro seniory.  

Některé poloņky mají velmi jednoduché otázky, v jiných poloņkách je podrobný dotaz, aby jej 

respondenti plně chápali a mohli adekvátně odpovědět. Abych získala co nejpřesnějńí odpovědi, 

pouņila jsem několik druhŧ poloņek a zařadila i moņnost volby více odpovědí. Respondenti byli 

informováni, ņe mohou poņádat o pomoc sestru a tato pomoc jim byla poskytnuta. O významu 

dotazníku byli respondenti poučeni. Pokud nebyli schopni dotazník sami vyplnit a chtěl respondent 

zachovat anonymitu svých vybraných odpovědí, mohl dotazník vyplnit s pomocí svých 

příbuzných, kteří zapisovali jeho vybrané odpovědi. 

 

Popis sběru informací a zpracování získaných dat 

O vyplnění dotazníkŧ jsem respondenty poņádala prostřednictvím sester a pečovatelského 

personálu. Následně jsem se také sama podílela na distribuci dotazníkŧ. Prŧzkumné ńetření 

probíhalo na jednotlivých patrech a pokojích respondentŧ. 

 

Metody a techniky sběru dat 

Pro zpracování dat prŧzkumné části disertační práce byla pouņita metoda kvantitativního 

prŧzkumu a byla prováděna explorativní metoda sběru dat. Výsledky byly zpracovány tzv. 

matematicko - statistickou metodou.  

Explorativní metoda sběru dat - tato metoda byla vyuņita na souboru 100 respondentŧ. 
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Metoda matematicko-statistická - touto metodou bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých otázek 

ńetření a analýza otevřených otázek dotazníkového ńetření. 

 

Průzkumné šetření a interpretace výsledků     

Pro bliņńí charakteristiku respondentŧ bylo vyuņito 2 identifikačních otázek. Tyto otázky 

tvořily úvod do struktury dotazníkového ńetření. Předkládané tabulky upřesņují jednotlivé 

charakteristiky. 

Tabulka 1 Rozdělení respondentŧ dle pohlaví 

Pohlaví Počet respondentŧ 

Muž 13 

Žena 38 

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Průzkumné šetření – klienti Domova pro seniory 

Tabulka 2 Máte během dne moņnost komunikovat se zdravotnickým personálem?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano, vždy 4 8% 

Ano, občas 19 38% 

Spíše ne  19 38% 

Vůbec 8 16% 

Celkem 50 100% 

 

Celkom 38% respondentŧ uvádí, ņe nejvíce v komunikaci vyhledávají zdravotní sestřičku, a 

také zároveņ pečovatelku. Zdravotnický personál poskytuje klientovi „první kontakt― a následně po 

vykonání odborné práce přichází pečovatelský personál, který by měl mít více času pro klienty a 

poskytnout zabezpečení jejich sociálních potřeb. 16% uvádí, ņe spíńe raději komunikuje se 

spolubydlícím na pokoji. To mŧņe být také v dŧsledku toho, ņe respondent je ve větńí psychické a 

fyzické kondici, není nucen tolik vyhledávat zdravotní sestřičku nebo pečovatelku. 
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Tabulka 3 Vyuņívá personál pro lepńí komunikaci - mimiku obličeje, pohyby hlavou, ruky, dotyky, 

gesta, postoje?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano, vždy 15 30% 

Ano, občas 23 46% 

Spíše ne  7 14% 

Vůbec 2 4% 

Nevím 3 6% 

Celkem 50 100% 

 

Respondenti v odpovědích prohlásili, ņe personál se jim v komunikaci snaņí být 

nápomocen. Ať se jedná o gesta, výraznějńí mimiku obličeje, dotyky a gesta. 30% souhlasí, ale 

46% respondentŧ poukazuje na to, ņe se tomu tak neděje příliń často. 14% se nesetkalo s tím, ņe by 

personál neuņíval neverbální komunikace.  4% respondentŧ se dosud   nezaznamenali tento zpŧsob 

komunikace. 

 

 Tabulka 4 Komunikuje s Vámi personál „zbytečně nahlas a zřetelně―?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano, vždy 4 8% 

Ano, občas 20 40% 

Spíše ne  18 36% 

Vůbec 8 16% 

Celkem 50 100% 

 

Respondenti s nepatrným rozdílem uvedli, ņe personál domova s nimi komunikuje dle 

jejich názoru nahlas a zřetelně. Ale zároveņ, ņe nekomunikuje nahlas. Zvýńená potřeba ze strany 

respondentŧ mŧņe být v dŧsledku zhorńené kvality sluchu. Neochoty personálu zřetelně a nahlas 

komunikovat, nebo také verbalizovanou agresí vŧči respondentŧm. 
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Tabulka 5 Zaņil/a jste během pobytu v Domově, ze strany zdravotních sester a pečovatelského 

personálu některou z uvedených situací?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Odbývání v komunikaci 2 4% 

Nevhodné grimasy, výrazy v obličej - 

grimasy v obličeji, úšklebky 0 0% 

Sdělování důležitých informací necitlivým 

způsobem 0 0% 

Nedostatečnou mírou informovanosti o 

události, která se má uskutečnit a je pro Vás 

důležitá 4 8% 

Zlehčování Vašich problému, se kterými jste 

se svěřili 6 12% 

Jiné 38 76% 

Celkem 50 100% 

 

 

Celkem 42% respondentŧ uvádí, ņe rozumí obsahu sděleného od personálu Domova. A 

30% respondentŧ  chápe a rozumí tomu, co je mu sdělováno. Čtrnáct procent respondentŧ shodně 

prohlańuje, ņe v komunikaci nerozumí  obsahu sdělovaného. V dŧsledku toho, ņe kapacita 

personálu je nedostačující a tudíņ, není moņné se z časových dŧvodŧ věnovat klientŧm.  To se 

mŧņe projevovat ve spirále vzájemného neporozumění. Personál nerespektuje, ņe se respondent 

mŧņe potýkat s vadou sluchu, ztrátou kognitivních funkcí.   

 

Tabulka 7 Vyjadřuje se personál v komunikaci s Vámi infantilními nebo zdrobnělými výrazy? 

(např. pŧjdeme hajat, aj.)  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano, vždy 6 12% 

Ano, občas 0 0% 

Spíše ne  18 36% 

Vůbec 26 52% 

Nevím 0 0% 

Celkem 50 100% 

 

Téměř polovina respondentŧ se nesetkala s infantilními výrazy od personálu. Třicet ńest 

procent zaznamenalo, ņe spíń ne, 12% ano, vņdy. To mŧņe být zpŧsobeno také tím, ņe vyńńí i niņńí 

personál je informován a poučen, jakým zpŧsobem by neměl s respondenty komunikovat. Uņívání 

infantilních výrazŧ od personálu nemusí nutně znamenat, ņe chtějí sniņovat lidskou úroveņ 
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respondentŧ. Ale personál tak tímto oslovením dává najevo svŧj blízký lidský vztah 

k respondentovi. 

 

Prŧzkumné šetření-zaměstnanci Domova pro seniory 

Tabulka 8 Jak často komunikuje během dne s klienty?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

50% pracovní doby 8 16% 

70 % pracovní doby 14 28% 

80 %pracovní doby 28 56% 

Celkem 50 100% 

 

Aņ 56% respondentŧ uvádí, ņe aņ 80% své pracovní doby komunikují s klienty Domova. 

28% poukazuje na to, ņe komunikace zabere aņ 70% pracovní doby zaměstnancŧ. 16% si myslí, ņe 

komunikace představuje 50% pracovní doby. Do tohoto rozloņení se také promítá skutečnost, ņe 

respondenti  potřebují pomoc personálu a s tím je spojena větńí moņnost komunikace. 

 

Tabulka 9 Jaká témata se seniory v Domově rozvíjíte?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Rodina 10 20% 

Nemoci, choroby 20 40% 

Strava 3 6% 

Spiritualita – víra v Boha 0 0% 

Zájmy 17 34% 

Celkem 50 100% 

 

Ze zjińtěných údajŧ vyplývá, ņe senioři často v komunikaci vyhledávají témata o nemocech 

a chorobách. Vzhledem k věku, ve kterém se nacházejí se objevuje sebestřednost a zaměření se na 

svoje neduhy a zároveņ snaha o to, aby se udrņeli psychicky a fyzicky v kondici. Nezastupitelné 

místo má dle tabulky téma rodina, které zajímá 20 % respondentŧ. Ve 34 % převládají zájmy 

respondentŧ. 6% respondentŧ dává přednost tématŧm o  podávané stravě v Domově. Strava se 

stává nezastupitelnou součástí v ņivotě člověka vŧbec a seniora předevńím. 
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Tabulka 10 Vyuņíváte alternativních komunikačních metod -  při jednání s klienty (př. kartičky s 

obrázky)?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano 5 10% 

Občas 25 50% 

Ne 20 40% 

Celkem 50 100% 

 

Padesát procent respondentŧ se shoduje na tom, ņe v komunikaci s klienty, kteří ze zdravotních a 

jiných dŧvodŧ nemohou dostatečně komunikovat  uņívají  dle potřeb např. kartičky s obrázky.  

Deset procent respondentŧ se setkalo s vyuņitím alternativních komunikačních technik. Čtyřicet 

procent se doposud nesetkalo s touto moņností. 

 

Tabulka 11 Máte moņnost navńtěvovat kurzy komunikace, které by Vám měli pomoc ulehčit a 

zpřístupnit komunikaci s klienty?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano 30 60% 

Ne 2 4% 

Nepříliš často 10 20% 

Občas 8 16% 

Celkem 50 100% 

 

Z odpovědí respondentŧ lze konstatovat, ņe 60% vyuņívá moņnost se dále sebevzdělávat. 

20 % respondentŧ uvádí, ņe navńtěvuje kurzy a semináře nepříliń často. Z dalńích odpovědí 

respondentŧ je patrné, ņe valná větńina se vzdělává a zbylá část nevyuņívá často tuto nabídku. To 

mŧņe být také zpŧsobeno neustálým vnějńím tlakem zaměstnavatelŧ vzdělávat svoje zaměstnance. 

(nabízet jim povinně absolvovat kurzy a semináře) V Domově pracují zdravotní sestry, které mají 

povinnost navńtěvovat přednáńky a kurzy. Autorka také na základě osobní zkuńenosti poukazuje na 

to, ņe niņńí zdravotnický personál - pečovatelé nepříliń často navńtěvuje  ńkolení. Např. (z dŧvodu 

neochoty učit se novým poznatkŧm) V sociálních sluņbách „bojujeme― s chronickým nedostatkem 

personálu. Z dŧvodu vysoké fluktuace na těchto pracovních místech je zájem mnohdy ze strany 

cizincŧ pracujících v České republice. 
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Tabulka 12 Mají podle Vás senioři zájem podílet se na komunikaci, kterou s nimi vedete?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Ano 48 96% 

Ne 2 2% 

občas 0 0% 

Celkem 50 100% 

 

Pohledem do této tabulky mŧņeme konstatovat, ņe větńina respondentŧ (96%) se dokáņe 

seniorŧm přizpŧsobit v komunikaci. Tato zjińtěná skutečnost mŧņe vypovídat o profesionálním 

přístupu a zkuńenostech respondentŧ s klienty domova. 

 

Tabulka 13  Dáváte v komunikaci přednost tématŧm, která seniory zajímají  jsou jim blízká?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Vlastní rodina 14 28% 

Vzpomínky na minulost 22 44% 

Zájmy a záliby 14 28% 

Celkem 50 100% 

 

Čísla uvedená v tabulce ukazují, ņe 44% respondentŧ se vztahuje v komunikaci 

ke vzpomínkám na  minulost. Z čehoņ vyplývá, ņe senior rád hovoří o době, kterou proņil. 

Vyskytuje se zde tendence si také předchozí léta idealizovat a vzpomínat pouze na pozitivní 

proņitky. 28% respondentŧ spíńe inklinuje k tématŧm, které vypovídají o jejich zálibách a zájmech. 

Dalńích 28% respondentŧ se shoduje, ņe stejně tak je pro ně významné téma vlastní rodina. Tato 

shoda mŧņe vypovídat o tom, ņe v období stáří senior potřebuje stále vnímat sociální vazby rodiny 

a zároveņ pro potvrzení vlastní autonomie se vztahovat ke svým zájmŧm.    

Tabulka 14 Zahajujete komunikaci Vy jako první nebo vyčkáte, aņ zda senior zahájí komunikaci?  

Odpověď Počet respondentŧ Počet respondentŧ v % 

Já 27 54% 

On 18 36% 

Nevím 5 10% 

Celkem 50 100% 
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V poslední tabulce, která vypovídá o tom, kdo zahajuje komunikaci jako první, jsou taktéņ 

významné údaje. 54% respondentŧ uvádí, ņe oni zahajují první kontakt s klientem. 36% 

respondentŧ naopak vyčká, aņ klient zahájí komunikaci sám. První poloņka v tabulce poukazuje na 

event. převahu v komunikaci - rozhovoru se seniorem ze strany personálu. Druhá poloņka uvádí 

údaj, ze kterého je patrné, ņe personál vyčká, na pokyn ke komunikaci od klienta. 

 

DISKUSE  

V empirické části této studie jsme se zaměřili na kvalitu komunikace seniorŧ s personálem 

domovŧ pro seniory. V následující části se budeme věnovat interpretaci výsledkŧ, kterých jsme 

během prŧzkumu dosáhli. Vzhledem k výńe uvedenému komentáři vybereme ty, které povaņujeme 

za nejvíce signifikantní pro danou problematiku a připojíme téņ komentář a případnou predikci 

dalńího vývoje problematiky. Téměř polovina respondentŧ shodně uvedla, ņe mají v Domově pro 

seniory moņnost se svěřit se svými starostmi a problémy. Pro seniora je tedy velmi dŧleņité a 

podstatné, aby měl nablízku osobu, se kterou mŧņe komunikovat a sdílet svoje pocity, starosti a 

obavy. 30% respondentŧ uvádí, ņe nemají mnoho moņností s kým komunikovat, samozřejmě v tom 

mohou být dalńí bariéry, které zpŧsobují, ņe senioři s personálem nekomunikují – zde uvádíme 

alespoņ některé: nedŧvěra, neprofesionalita personálu, klima v domově apod. 

38% respondentŧ uvádí, ņe nejvíce v komunikaci vyhledávají zdravotní sestřičku a zároveņ 

také pečovatelku. Zdravotnický personál poskytuje klientovi „první kontakt― a následně po 

vykonání odborné práce přichází pečovatelský personál, který by měl mít více času pro klienty a 

poskytnout zabezpečení jejich sociálních potřeb. 16% uvádí, ņe spíńe raději komunikuje se 

spolubydlícím na pokoji. To mŧņe být také v dŧsledku toho, ņe respondent je ve větńí psychické a 

fyzické kondici, není nucen tolik vyhledávat zdravotní sestřičku nebo pečovatelku. Hypotéza H1 

byla verifikována. 

Respondenti v odpovědích prohlásili, ņe personál se jim v komunikaci snaņí být 

nápomocen. Ať se jedná o gesta, výraznějńí mimiku obličeje, dotyky a gesta. Nonverbální 

komunikace je v tomto případě velmi dŧleņitá. V této oblasti komunikace se také ukazuje 

autenticita a kongruence ve vztazích. Osoby se zvýńenou citlivostí na tento fakt mohou reagovat 

negativně pokud personálně nonverbálně neguje to, co vyjadřuje slovními obraty. 50% 

respondentŧ shodně prohlańuje, ņe personál Domova nemá na komunikaci tolik času, kolik by bylo 

potřeba. To mŧņe být také v dŧsledku toho, ņe kapacita personálu je nedostačující a tudíņ, není 

moņné se z časových dŧvodŧ věnovat klientŧm. 34% respondentŧ reaguje na to, ņe personál se 

vyjadřuje mnohdy rychle a stručně. Nerespektuje, ņe se respondent mŧņe potýkat s poruchou 
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sluchu, ztrátou kognitivních funkcí. Nerozumí tomu, co chtějí sdělit, uvádějí 4% respondentŧ. 

Hypotéza H2 byla verifikována. 

Z údajŧ poskytnutých respondenty lze konstatovat, ņe 76% respondentŧ se nesekalo  přímo 

v komunikaci se zdravotnickým či ońetřovatelským personálem do situace, kdy jejich starosti  byly 

zlehčovány a podceņovány, ale setkali se zcela jinou situací, která mŧņe nabízet dalńí eventuality.  

Padesát dva procent uvádí, ņe personál neuņívá citově zabarvená slova v dialogu. Tyto získané 

údaje mohou svědčit o prońkolení zdravotnického a pečovatelského personálu. V souvislosti se 

zavedenými Standardy kvality sociálních sluņeb, ve kterých je kladen dŧraz na vhodnosti 

adekvátně volené komunikace. Ońetřovatelský personál byl měl moņnost navńtěvovat kurzy a 

moņnosti dalńího seberozvoje. Hypotézy H3 nebyla verifikována.  

V této části jsme se zaměřili na dotazníkové ńetření zaměstnancŧ domova pro seniory. 

Dŧvodem bylo najít equilibrium výpovědí a nahlédnout obě strany výńe zmíněné problematiky. 

Tedy nejen vyjádření respondentŧ – klientŧ domova pro seniory, ale téņ personálu, který o klienty 

pečuje  a přichází s nimi do kontaktu. 

Zájem o komunikaci ke potvrzen aņ 96% respondenty. Pouze 2% respondentŧ uvádějí, ņe 

zájem o dialog nemají. Podstatou je zjińtění, ņe zájem o konverzaci je ze stran seniorŧ patrný. Tedy 

moņnost si potvrdit vlastní autonomii. 

Ze zjińtěných údajŧ vyplývá, ņe 40% respondentŧ dává často přednost v  komunikaci 

tématŧm, které se týkají o nemocí a chorob. Vzhledem k věku, ve kterém se nacházejí, se objevuje 

sebestřednost a zaměření se na svoje neduhy a zároveņ snaha o to, aby se udrņeli psychicky a 

fyzicky v kondici 20 % dotazovaných upřednostņuje v konverzaci téma rodiny a rodinných 

přísluńníkŧ. 34% respondentŧ preferuje svoje záliby, kterým dává přednost. Jednoznačně s počet, 

44% je zřejmé, ņe vzpomínky na minulost a minulost, kterou respondenti proņili je hlavním 

ústředním tématem konverzace. Domnívali jsme se, ņe s příbývajícím věkem budou senioři více 

vyhledávat témata, která jim budou klíčem k pochopení jejich duńe a tímto i  vývojového procesu, 

ve kterém se nacházejí. Hypotéza H1 tedy nebyla verifikována.  

50% respondentŧ se shoduje na tom, ņe v komunikaci s klienty, kteří ze zdravotních a 

jiných dŧvodŧ nemohou dostatečně komunikovat, uņívají dle potřeb např. kartičky s obrázky nebo 

piktogramy jako zpŧsob augmentativní komunikace. 10% respondentŧ se setkalo s vyuņitím 

alternativních komunikačních technik. 40% se doposud nesetkalo s touto moņností. Z odpovědí 

respondentŧ lze konstatovat, ņe 60% vyuņívá moņnost se dále sebevzdělávat. 20% respondentŧ 

uvádí, ņe navńtěvuje kurzy a semináře nepříliń často. Z dalńích odpovědí respondentŧ je patrné, ņe 

valná větńina se vzdělává a zbylá část nevyuņívá často tuto nabídku. Tato skutečnost mŧņe 

ukazovat na jisté podněcování ke vzdělávání ze strany zaměstnavatele, které se vńak setkává 
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s odmítáním ze strany personálu. Otázkou také zŧstává, jaké semináře jsou nabízeny a zda se 

dotýkají problematiky řeńené v domově pro seniory. V Domově pracují zdravotní sestry, které mají 

povinnost navńtěvovat přednáńky a kurzy. Autorka  také na základě osobní zkuńenosti poukazuje 

na to, ņe niņńí zdravotnický personál-pečovatelé nepříliń často navńtěvuje  ńkolení.  např. (z dŧvodu 

neochoty učit se novým poznatkŧm) V sociálních sluņbách „bojujeme― s chronickým nedostatkem 

personálu. Z dŧvodu vysoké fluktuace na těchto pracovních místech je zájem mnohdy ze strany 

cizincŧ pracujících v České republice. Hypotéze H2 byla verifikována. 

Padesát ńest procent respondentŧ uvádí, ņe aņ 80% své pracovní doby komunikují s klienty 

Domova. 28% poukazuje na to, ņe komunikace zabere aņ 70% pracovní doby zaměstnancŧ. 16% si 

myslí, ņe komunikace představuje 50% pracovní doby. Pracovní doba ońetřovatelského personálu 

je strukturovaně rozdělena na úkoly a pokyn, které je třeba splnit. I přes deinstitucionalizaci 

ústavních zařízení je stále nutné dodrņovat řád Domova. Zaměstnanci jsou také v souvislosti se 

Standardy kvality péče nuceni se  podílet na administrativních úkolech, která jsou s títmo výkonem 

spojena.Do tohoto rozloņení se také promítá skutečnost, ņe respondenti, potřebují pomoc personálu 

a s tím je spojena větńí moņnost komunikace. Dále 54% uvádí, ņe komunikaci zahajuje personál a 

nikoliv klient. Tato skutečnost mŧņe být podmíněna také neschopností klienta aktivně reagovat aj. 

Nebo také tím, ņe respondent disponuje větńími rozhodovacími schopnostmi a je aktivnějńí. Ve 

34% komunikaci zahajuje respondent. Do tohoto zjińtění se také promítá skutečnost, ņe se 

stoupající administrativní činností se pak zkracuje doba přímé komunikace s klientem. Hypotéza  

H3 byla verifikována. 

Respondenti dospěli ve svých odpovědích k několika závěrŧm. Sami shodně pociťují, ņe by 

bylo přínosné věnovat se klientŧm v komunikaci o něco více. Někteří z pracovníkŧ poukazují na 

stále stoupající administrativní agendu, kterou je třeba spravovat (zaměstnanci neustále vypisují 

výkazy, formuláře aj.). Posílit kapacity personálu, který by se tak mohl ve větńí míře věnovat 

klientŧm a rozvíjet tak komunikační strategie a věnovat podpŧrnou péči je tak nejen otázka 

časového rozvrhu, ale také financí, vzdělání a osobnostních předpokladŧ. Nedílnou součástí řeńení 

problémŧ je také znalost jednotlivých postiņení a příhodných technik a kompenzací. Dále se velmi 

často setkáváme s absencí supervize, která pokud je zprostředkována na profesionální úrovni, 

mŧņeme poskytnout nejen rozvoj a profesní rŧst, ale také náhled do ņivota seniorŧ a větńí empatii 

k jejich problémŧm a v neposlední řadě téņ podporu samotného personálu. 

ZÁVĚR  

Cílem disertační práce bylo zjistit, jaká je specifičnost komunikace u seniorské populace 

Teoretická část byla zaměřena na definování základních pojmŧ v komunikaci, dále se vztahovala 
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k rozdělení seniorského věku. Zohledņovala jeho specifika. Na základě teoretické části se autorka 

rozhodla, ověřit si poznatky praktickým zkoumáním. Prŧzkumná část práce přináńí nové podněty 

v komunikaci ze strany klientŧ a zároveņ zaměstnancŧ Domova. Z výsledkŧ dotazníkového 

prŧzkumu u klientŧ vyplynulo, ņe klienti mají moņnost svěřit se konkrétní osobě, jestli-ņe se 

ocitnou v nesnázích. Domov pro seniory reaguje na změny, které tak přináńí zákon o sociálních 

sluņbách. Dle nichņ by měl kaņdý klient vědět, kdo je jeho tzv. klíčovým pracovníkem. Dalńím 

ukazatelem je zhodnocení toho, ņe klienti mnohdy ani nevědí, co od nich personál poņaduje. A to 

mŧņe být v dŧsledku nedostatečné komunikace personálu s klientem-vzájemným nepochopením. 

Nebo nevyuņitím dostupných technik a pomŧcek. Nesmíme opomenout klienty, u kterých je 

sníņená schopnost komunikace v dŧsledku choroby. Klienti by uvítali větńí zapojení zaměstnancŧ 

do komunikace. Bohuņel personál, který se potýká s péčí a zabezpečením klienta ve vńech jeho 

potřebách často z časových dŧvodŧ nezvládá udrņovat komunikaci na přiměřené úrovni pro 

klienta. Patrně proto z dotazníkového ńetření vyplynulo, ņe zaměstnanci vŧči klientŧm 

v komunikaci uņívají mnohdy infantilních výrazŧ. Příklady z dobré praxe nás nabádají  vyuņít 

moņnosti dobrovolníkŧ například z řad samotných seniorŧ. Například jako je tomu v zahraničí. 

Vyuņili jsme zpětné vazby od zaměstnancŧ Domova pro seniory, kteří v dotaznících uvedli 

následující zjińtění. Personál vstupuje do komunikace s klientem téměř denně. Snaņí se poskytnout 

klientovi zázemí, které jej stimuluje a podporuje v jeho rozvoji. Zároveņ se potýká se nedostatkem 

času pro klienty. Uvedli zvyńující se míru administrativních úkonŧ, které je tak odvádějí od práce 

s klienty. Personál by se tak měl umět „vyladit― na potřeby klienta. S ohledem na budoucnost si 

dovolujeme navrhnout dalńí podrobné zkoumání a vyuņití poznatkŧ v praxi. 
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