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ANOTACE 

 

Tématem teoreticko-výzkumné bakalářské práce bylo zjistit, jak ostatní nelékařské 

profese hodnotí spolupráci se zdravotně-sociálními pracovníky. 

 Teoretická část práce se zabývá převážně komunikací a vymezením zdravotně-

sociálního pracovníka ve zdravotnictví. 

 Výzkumná část práce se zabývá mírou spolupráce mezi ostatními nelékařskými 

profesemi a zdravotně-sociálními pracovníky a zkoumá spokojenost respondentů se sociálním 

oddělením daného zdravotnického zařízení. 
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TITLE 

The evaluation of cooperation with medical-social workers from the perspective of other    

non – medical professions 

 

ANNOTATION 

 The topic of this bachelor thesis was to find out how other non-medical professions 

judge the cooperation with health social workers. 

 The theoretical part deals in particular with communication and describtion of a health 

social worker in health care. 

 The research part deals with degree of cooperation between other non-medical 

professions and health social workers and considers respondents satisfaction with social 

department of the medical institution. 
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Úvod  

V minulosti zdravotníci vyřizovali záležitosti týkající se pacientů v rámci náplně své 

profese. Vzájemné vztahy mezi zdravotníky a zdravotně-sociálními pracovníky jsou pro 

zajištění komplexní péče o pacienty nezbytné, neboť i když se zdravotnická péče počítá 

primárně za nejdůležitější, tak ihned po ni je třeba zajistit sekundární potřeby klienta, otázky 

zajištění následné péče, vyřízení sociálních dávek, komunikace s rodinou. Komunikace 

s rodinou bývá mnohdy na přání rodinných příslušníků. Ti sami vyhledají pomoc u zdravotně-

sociálních pracovníků, nebo si je ZSP (zdravotně-sociální pracovníci) zvou v případech, kdy 

klient-pacient nevidí reálně možnosti svého zdravotního stavu, nebo kdy již není možná 

domluva o návazné péči z důvodu probíhajícího onemocnění, zbavení svéprávnosti, 

změněného stavu vědomí atd. 

Ukazuje se, že zdravotně-sociální pracovníci jsou zdravotnickému zařízení přínosem již 

tím, že dokáží zajistit následnou péči pro pacienta, aby mohl být co nejdříve po skončení 

léčby propuštěn, neboť jsou již v této problematice plně orientovaní a usnadňují tím práci 

zdravotním sestrám, které mají více času na pacienty. Pro zajištění vhodné následné péče je 

důležité, aby zdravotně-sociální pracovníci spolupracovali s ošetřujícím lékařem, sestrami, 

případně fyzioterapeuty. Tyto profese nastíní zdravotně-sociálnímu pracovníku klientův-

pacientův problém a ten navrhuje plán řešení.  Zároveň si ale přizvou pacientovu rodinu na 

konzultaci, které se může zúčastnit ošetřující lékař. Ten rodině vysvětlí podstatu a prognózu 

změněného zdravotního stavu jejich rodinného příslušníka. 

Teoretická část práce je zaměřena na problematiku komunikace, komunikace ve 

zdravotnické péči, sociální práce ve zdravotnictví, náplně práce nelékařských zdravotnických 

profesí a osobnosti zdravotně-sociálních pracovníků. 



 

12 
 

Cíle práce 

Hlavním cílem mé práce je zjistit, jaká míra spolupráce je mezi ostatními nelékařskými 

profesemi a zdravotně-sociálními pracovníky v různých zdravotnických zařízeních.  

Dílčí cíle: 

1.  Zjistit nejčastější důvody, pro které se nelékařské zdravotnické profese obrací na 

zdravotně-sociální pracovníky 

2. Zjistit informovanost nelékařských zdravotnických profesí o kompetencích 

zdravotně-sociálních pracovníků 

3. Porovnat frekvenci spolupráce mezi jednotlivými nelékařskými profesemi a 

zdravotně-sociálními pracovníky 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Komunikace 

Slovo komunikace se rovná vzájemné výměně informací mezi lidmi.  Toto se 

uskutečňuje prostřednictvím slov, vět – verbální komunikace a mluvením bez využití slov, 

např. gesty, mimikou atd. – neverbální komunikace. Komunikace se stává ve vztahu mezi 

lidmi nevyhnutelnou podmínkou. Mezilidské vztahy nemohou existovat bez komunikace. 

(Jobánková a kol., 2004) 

Komunikaci můžeme v obecné rovině definovat jako přijímání signálů z okolního světa 

a adekvátním reagováním na ni např. pomocí mimiky, gest, výrazem v obličeji a postojem 

těla. Komunikační proces probíhá mezi dvěma a více lidmi, dále pak pomocí tisku, rozhlasu a 

jiných médií. Komunikací se rozumí aktivní vysílání, přijímání a dešifrování signálů 

z vnějšího světa. Signály přijímáme aktivně nebo pasivně a záleží jen na nás, zdali vyšleme 

nějakou odpověď. Všichni známe pasivní příjem informací nejen z hromadných sdělovacích 

prostředků, ale také převážně z běžného přátelského, partnerského či pracovního života. Tato 

forma komunikace je v mezilidských vztazích pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem 

nedorozumění, protože komunikující nedostává od svého partnera adekvátní zpětnou vazbu. 

Aktivní forma komunikace představuje obousměrný rozhovor dvou či více lidí, tedy dialog. 

(Janáčková, Weiss, 2008, s. 11) 

V obecné rovině můžeme komunikaci vnímat jako výměnu informací mezi jedinci a to 

prostřednictvím mluvené řeči, psaného projevu, nebo systémů signálů a projevů chování. 

Komunikace s ostatními lidmi není pouhá výměna informací. V jejím průběhu si vytváříme i 

sociální vztahy k druhým lidem, charakterizované jako vstřícné, či jako odmítavé.        

(Kebza, Šolcová, 2004)  

V komunikaci má jeden člověk o něčem představu, kterou se snaží předat tak, aby si co 

možná nejshodnější představu vytvořil příjemce zprávy. Komunikaci tedy můžeme do určité 

míry chápat jako ovlivňování toho, s kým komunikujeme a zároveň my jsme ovlivňováni tím, 

kdo komunikuje s námi. Komunikace se někdy stává zdrojem stresu, ale stresem může být 

výrazně ovlivňována. Komunikace ve stresu je rychlejší a chaotičtější, je charakteristická 

zvýšenou rychlostí úsudku a výraznějším emocionálním zabarvením. (Vybíral, 2009)  

Komunikace může být verbální, složená ze slov nebo neverbální, založená na jiných 

výrazových prostředcích (postoje, gesta). Kontakt mezi komunikujícími může sestávat 
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z přímého (osobní setkání, rozhovor) a nepřímého kontaktu (telefonický rozhovor, e-mail). 

Struktura komunikace vytváří role zúčastněných osob, jež se v průběhu komunikace mohou 

měnit (dialog, monolog). Dynamika procesu komunikace určuje obsah, jádro i emocionální 

charakteristiku a zvolené komunikační prostředky. Lidská komunikace umožňuje 

dorozumívat se pomocí specifických symbolů. Nejdůležitější formou komunikace je psaná     

a mluvená řeč. Symbolickou formou komunikace jsou určité projevy chování, které mají 

v každé kultuře jiný význam. (Kebza, Šolcová, 2004) 

Veškerým mlčením, chováním i mluvením dáváme najevo nějaké sdělení. Jelikož se 

nám jedná o to, abychom komunikaci druhého člověka porozuměli, tak se snažíme pochopit 

jeho záměr. Jestliže nám komunikační partner chce sdělit, že dnešní oběd nestál za nic, 

nemusí být jeho záměrem stížnost na stravu, ale může jít o navázání kontaktu, popovídání si, 

připoutání pozornosti na sebe. Každé sdělení se týká dvou úrovní - obsahové a vztahové. 

Obsahová úroveň sdělení je věcná informace. Vztahová úroveň sdělení (metakomunikace) 

vystihuje vztah jedinců a význam jejich informací (např. jde-li o žádost, prosbu, nařízení či 

zákaz, apod.)“ (Jobánková a kol., 2004) 

 Každá živá hmota vydává a přijímá informace pomocí určité formy komunikace. Čím 

vyšší vývojový stupeň živočicha, tím vyšší úroveň komunikace. Proces interpretování 

informací, přijímání, rozluštění a následné porozumění označujeme jako komunikace. 

(Lejska, 2003) 

Komuniké je označení pro zprávu vytvořenou komunikátorem, ta může být verbální, 

neverbální i psaná. Pojmem komunikační kanál rozumíme nosič, kterým se zpráva šíří. 

Rozlišujeme tyto tři komunikační kanály: zrakový, sluchový a kinestetický. Zrakový kanál je 

pohled a pozorování, sluchový kanál je složen z mluvených slov a kinestetický kanál se týká 

prožitku vjemů. Komunikátor je osoba, která tvoří zprávu a posílá ji dál. Komunikant je 

osoba, která zachycuje zprávu.  Příjem zprávy ovlivňují fyziologické, psychologické               

a kognitivní faktory. Aby se dala komunikace pokládat za efektivní, musí být dané prostředí 

vhodné a vyhovující pro všechny účastníky. Zpětná vazba poskytuje informaci o tom, jak 

komunikant chápe zprávu a umožňuje komunikátorovi zprávu poupravit. (Plevová a kol., 

2011, s. 17) 

Komunikační šum je rušivý element, který mění obsah přenášené zprávy a ta je poté 

v různé míře zkreslována. Veškerá komunikace obsahuje šum. I když není možné se šumu 

úplně zbavit, tak je možné ho alespoň omezit, např. řádnou výslovností, uměním vysílat         
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a přijímat neverbální sdělení, zlepšením naslouchání a využíváním zpětné vazby. (De Vito, 

2008, s. 41 - 42) 

Když člověk komunikuje s nějakým konkrétním úmyslem dosáhnout něčeho, nazýváme 

to komunikační záměr. Ten představuje snahu komunikátora dosáhnout svého předem 

promyšleného plánu. (Palenčárová, Šebesta, 2006, s. 10)  

1.1 Verbální komunikace: 

Verbální komunikace je dorozumívání se pomocí jazyka nebo psaným projevem - např. 

člověk telefonuje s jinou osobou, či jí posílá e-mailovou zprávu. „Slovní komunikací 

rozumíme výběr, kombinování a produkci jazykových znaků (psaní projevu, rozmýšlení řeči, 

artikulaci, řečovou strategii a „diplomacii“, volbu stylu), proces vzájemného sdělování, 

percepci (vnímání) a recepci (příjem).“ (Vybíral, 2009, s. 106) 

„Řeč je specificky lidská schopnost sdělování informací a vzájemného 

interpersonálního dorozumívání.“  Řečí si lidé sdělují své myšlenky, přání a pocity. Řeč má 

k dispozici tyto sdělovací prostředky: mluvení, písmo, posunky, mimiku a neartikulované 

projevy doplňující hlasové projevy. Řeč patří mezi nejčastější způsob komunikace. (Čevela, 

Kalvach, Čeledová, s. 15) 

„Osoba aktivní pomocí svých mluvidel formuje zvukovou podobu jednotlivých 

informačních znaků (slov, hlásek). Sluchové ústrojí osoby pasivní tyto zvukové znaky přijímá, 

zpracovává, vysílá jako elektrické potenciály do mozkové kůry, kde jsou dešifrovány a 

poslouchající osoba je správně rozezná, pochopí jejich význam, řečenému porozumí. Impulz 

k mluvě vychází z mozku, kde je zafixován artikulační plán určité hlásky, slova, věty.“  (Čevela, 

Kalvach, Čeledová, s. 15)  

Při snaze o správné porozumění v komunikaci si musíme nejprve rozmyslet svoji 

motivaci a podle toho zvolit vhodný význam slov a vět, které chceme v řeči využít. I když 

komunikant pozorně naslouchá, tak je možné, že si vyloží význam slov dle svého. Proto je 

zde použití zpětné vazby na místě. (Janáčková, Weiss, 2008, s. 16) 

Není jiné schopnosti, u které by se člověk tolik odlišoval od zvířat jako při mluvené 

řeči. Informace se předávají dopředu definovanými slovy.  Člověk jako tvor společenský má 

neustálou potřebu s někým promlouvat, vyměňovat si názory. Pokud je člověk omezován 

v komunikaci např. kvůli svému zdravotnímu stavu, vyvolává to v něm psychickou a sociální 

deprivaci, neboť se nemůže plně zapojit do dění společnosti. (Lejska, 2003) 

Komunikační dovednosti jsou jedny z nejdůležitějších lidských vlastností. Komunikace 

ovlivňuje kvalitu našeho soukromého i pracovního života. Součástí verbální komunikace je 
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intrapersonální a interpersonální komunikace. Intrapersonální komunikace je komunikace, při 

které promlouváme sami k sobě.  Přemýšlíme o sděleních, která bychom sdělili jiným lidem. 

Interpersonální komunikace je rozhovor s jinou osobou, který probíhá buď formou osobního 

setkání, nebo písemnou formou. Jejím prostřednictvím se o sobě a o druhých lidech něco 

dozvídáme, zároveň jsme jimi ovlivňováni. Umožňuje nám založit a udržet si vztahy 

s ostatními jedinci. (De VITO, 2008, s. 28 - 29)  

V dnešní době jsme zahlcováni nezměrnou spoustou informací. Čím bližší jsou nám 

někteří lidé, tím větší mají potřebu s námi řešit své problémy a promlouvat s námi. Zda 

budeme úspěšní v profesním i  v osobním životě záleží také na tom, zda jsme schopni navázat 

plnohodnotný kontakt a spolupracovat s lidmi. (Janáčková, Weiss, 2008, s. 11) 

Rozhovor je komunikace formou otázek a odpovědí. Skrze rozhovor se dozvídáme něco 

o druhých, necháváme si poradit, nebo radíme ostatním. (De VITO, 2008, s. 29) 

Ve verbální komunikaci je třeba: 

 usilovat na počátku o vytvoření vztahu s posluchačem, zaujmout, navodit důvěru, 

 umět nejen mluvit, ale i naslouchat, 

 k oponentům je třeba přistupovat věcně, bez zbytečných emocí. 

Hlavní chyby ve verbální komunikaci:  

 nesrozumitelné a nejasné myšlenky, 

 slova, která mají více významů, a přitom není jasně definován náležitý význam, 

 nízká pozornost komunikujícího vzhledem k posluchačům, 

 předsudky, které ovládají řečníka, 

 podsouvání sugestivních otázek. (Kebza, Šolcová, 2004) 

1.2 Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace nám podává informace převážně o subjektivních stavech, 

prožitcích a postojích, které zaujímáme, aniž bychom použili mluveného nebo psaného 

projevu. Komunikující člověk, který doplní svůj projev přiměřenými neverbálními projevy, 

získá daleko větší pozornost než ten, kdo tohoto nevyužije. Způsob, jímž něco sdělujeme, je 

mnohdy významnější než obsah. (Kebza, Šolcová, 2004) 

Hartley (2004, s. 7) tvrdí, že kdybychom využili verbální komunikace, dáváme jasné 

signály o sobě samých a posuzujeme ostatní lidi podle zevnějšku, výrazů obličeje, gestikulace 
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a postojů. Tón, tempo, intonace našeho hlasu může měnit význam slov, která jsme v hovoru 

použili. 

V neverbální komunikaci máme tendenci k vyjadřování jedné a téže zprávy několika 

způsoby: postojem, gesty, mimikou, tónem, pohledem. Snaha vydělit a mít pod kontrolou 

pouze jednu část (např. gesta) a chtít, aby nebyla ve shodě s ostatními částmi, je nepřirozené a 

mnohdy i neproveditelné. (Vybíral, 2009)   

Mimika je významným prostředkem neverbální komunikace. Uvolněný, přirozený a 

příjemný výraz by měl působit povzbudivě a motivačně na posluchače. Gestika je 

komunikace gesty. Měla by být užívána přiměřeně a vázána na konkrétní situaci. Haptika se 

zabývá dotykovým kontaktem mezi lidmi. Posturika chápe postoj těla jako prostředek 

komunikace. V postojích těla se dá poznat řada informací o prožitcích a postojích těla. 

Kinesika popisuje komunikaci pomocí rukou a nohou. Vizika se zabývá pohledem očí a 

očními pohyby, které jsou rovněž důležité v neverbální komunikaci, neboť se jimi dá sdělit 

mnoho pocitů. (Kebza, Šolcová, 2004) V neverbální komunikaci sdělení doplňují 

paralingvistické znaky: tón hlasu, rychlost, hlasitost, intonace, objem, plynulost řeči, přízvuk, 

důraz, přestávky v řeči, jednoduchá sdělení, uspořádaní, stručné sdělení, zřetelná mluva, 

vhodné načasování, podnětnost. (Plevová a kol., 2011, s. 24) 

1.3 Formy a struktury komunikace: 

Zvláštním druhem komunikace je komunikace činy. Jedná se o komunikaci, ve které je 

mezi hlavními složkami zastoupeno jednání a konání. V tomto způsobu komunikace jsou 

slova zbytečná, neboť činy mluví za vše. (Kristová, 2009, s. 18) 

Aktivní naslouchání - jde o schopnost, které je třeba se soustavně učit. V opravdovém 

naslouchání si pečlivě vybíráme, čemu chceme věnovat svoji plnou pozornost. Mohlo by se 

zdát, že na naslouchání není nic těžkého, přitom ale stát se aktivním a vnímavým 

posluchačem je těžší, než být kvalitním řečníkem. V naslouchání jde o víc, než o pouhé 

vnímání slov. Posluchač by měl být dostatečně soustředěný, aby porozuměl mimice 

mluvícího, musí usilovat o kontakt očí a měl by se snažit zachytit i skryté motivy. Dále by 

posluchač měl pokládat správné otázky a nacházet na ně vhodné odpovědi, měl by se umět ve 

správný čas odmlčet. (Van Peltová, 2002, s. 44) 

Aktivní naslouchání vyvolává v jedinci, který sděluje, pocity opravdového zájmu. Pro 

komunikujícího je důležité být někým vyslechnut, aniž by byl hodnocen a souzen. Technika 
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aktivního naslouchání se hojně využívá k léčbě v psychoterapii a je při ní důležité umět se 

plně soustředit na to, co je nám sdělováno. (Vybíral, 2009, s. 123) 

Komunikace je mnohdy spojována pouze s mluvením, na naslouchání se zapomíná, 

neboť ho mnozí do komunikace nezahrnují. Ovšem ve využití jednotlivých komunikačních 

dovedností během dne, se drží na první příčce. (Palenčárová, Šebesta, 2006, s. 40)  

Jestliže chceme, aby naše komunikace byla efektivní, tak musíme dodržovat určitá 

pravidla, která by nám měla pomoci dosáhnout cíle komunikace. 

Sedm základních pravidel pro dorozumění: 

1.) udržujeme kontakt očí, 

2.) důležitost postoje – v sedě je pak dobré se lehce předklonit. Tím dáváme najevo 

svůj zájem o to, co nám je sdělováno, 

3.) mírnou gestikulací naznačíme zájem o to, co nám druhý sděluje: postačí zdvihnutí 

obočí, pokývnutí hlavou, pousmání se, 

4.) obohatíme aktivní naslouchání vhodnými větami, 

5.) dobře zformulované otázky – povzbudíme partnera otázkami, které jsou důkazem 

našeho upřímného zájmu, 

6.) nepřerušujeme, dáme partnerovi prostor a čas, aby nám mohl plně vyjádřit své 

myšlenky, 

7.) posloucháme ještě o něco více. (Van Peltová, 2002, s. 59) 

 

Empatický rozhovor je komunikace s klientem, kdy se snažíme spíše o cílenou pomoc 

než o kontrolu nad klientem. Snažíme se vcítit do klientovy situace, projevujeme upřímný 

zájem, vnímavost. Snažíme se klienta dovést k uvědomění si nastalého problému a 

podporovat jeho snahu o aktivní řešení. (Géringová, 2011, s. 75) 

Zpětná vazba je v komunikaci ukazatelem, jak na ostatní působí dané sdělení. Může mít 

mnoho forem - souhlasné pokyvování, zamračení, úsměv, slovní vyjádření se k vyřčenému. 

Na základě zpětné vazby je možné přizpůsobit obsah sdělení, měnit formu i obsah sdělení. 

(De Vito, 2008) 

Při snaze o správné porozumění v komunikaci, si musíme nejprve rozmyslet svoji 

motivaci a podle toho zvolit vhodný význam slov a vět, které chceme v řeči využít. I když 

komunikant pozorně naslouchá, tak je možné, že si vyloží význam slov dle svého. Proto je 

zde použití zpětné vazby na místě. (Janáčková, Weiss, 2008, s. 16) 
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Asertivita je chování, kterým jasně a přesvědčivě sdělujeme naše potřeby, požadavky a 

pocity, aniž bychom ostatní zraňovali nebo ponižovali. V asertivním chování platí, že se 

umíme prosadit a současně respektovat potřeby druhých, a to nám umožňuje mít vlastní 

emoce pod kontrolou a zachovat si sebeúctu, i když pociťujeme úzkost, stres anebo máme 

dojem, že se nám situace vymyká z rukou. Toto napomáhá k vytvoření atmosféry důvěry a 

vzájemného respektu. (Van Peltová, 2002, s. 76) 

Člověk jednající asertivně dokáže věcně čelit kritice, manipulaci, afektovaným a 

agresivním výpadům svého okolí, aniž by se nechal strhnout ostatními k podobnému 

nevhodnému chování. (Vybíral, 2009) 

1.4 Komunikace ve zdravotnické péči 

Převážně chronická onemocnění jsou pro člověka velkou zátěží, protože se musí 

přizpůsobovat měnícím se podmínkám kolem něho.  Mnohdy je nucen kompletně změnit své, 

již zaběhnuté návyky, čímž dochází k mrzutostem, agresivitě a narušené komunikaci se 

zdravotníky. Nemocnice je velmi specifické zdravotnické zařízení, kde je poskytována péče 

dle ošetřovatelských a humanistických principů.  Při hospitalizaci klienta-pacienta se snažíme, 

aby byl v co nejlepší psychické kondici, která je nutná k zapojení do aktivní léčby. 

(Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, s. 26) 

Změna životního stereotypu bývá vyvolána onemocněním, které je spojeno 

s hospitalizací. Aktivní adaptace je přizpůsobování se nemoci a problémům s ní spojených. 

Nemocný aktivně spolupracuje při diagnostice a léčbě. Psychická dekompenzace závisí na 

vztahu nemocného, průběhu nemoci i osobnosti nemocného.  Vzniká tam, kde nedochází 

k aktivní adaptaci, neplní se očekávání anebo je průběh léčby vážný. Nemocný 

nespolupracuje s personálem, je lítostivý, popudlivý. Pasivní adaptace je rezignace klienta-

pacienta, ten se se stává mrzutým, nespolupracuje.  (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, 

s. 39) 

Komunikace ve zdravotnictví neznamená pouze mluvení, ale sdělování a získávání 

informací, na nichž závisí naše zdraví a mnohdy i život. A tak by zdravotnický personál měl 

vždy vědět, „co“ chceme říci, a měli bychom se vždy umět rozhodnout: „kdy, kde, a jak“ 

informaci nejlépe podat. (Janáčková, Weiss, 2008, s. 11) 

Komunikace má ve zdravotnictví své nezastupitelné místo, neboť zdravotníci jejím 

prostřednictvím získávají důležité informace o klientovi-pacientovi. Tyto informace získávají 

strukturovaným rozhovorem, který nese označení ošetřovatelská anamnéza. Skrze anamnézu 
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je možné zjistit fyzický stav klienta-pacienta, sociální status, informace o rodině,                    

o zaměstnání. (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, s. 26) 

Mezi nejdůležitější informace řadíme ty, které přímo souvisí s poskytováním 

ošetřovatelské péče. Při výuce komunikace se u zdravotníků využívá rogersovský přístup, 

jelikož je zaměřen na člověka a klade důraz na naslouchání. Při komunikaci by se měl 

zdravotnický personál snažit být co nejvíce autentický, protože to přispívá ve velké míře 

k akceptaci a přijetí druhých. Pravidla rogersovského přístupu: mluvíme přirozeně, 

srozumitelně, používáme kratší a jednodušší věty, nepoužíváme zbytečně cizí pojmy ani 

profesionální žargon. U verbální komunikace využívají zdravotníci situačního kontextu          

a individuality klienta. (Ptáček, Bartůněk a kol., 2011, s. 241) 

Vhodná komunikace mezi zdravotnickým personálem a klientem-pacientem zvyšuje 

efektivitu léčebného procesu. Postavení všeobecné sestry je složitější ve vztahu ke klientovi-

pacientovi, neboť ten ji vnímá jako prostředníka při komunikaci s lékařem. Všeobecná sestra 

musí být taktní, laskavá, trpělivá, ohleduplná, pacient z ní musí vycítit určitý klid. 

(Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, s. 64) 

U zdravotníků, kteří pracovali, nebo stále pracují v cizině a mají tedy právo hodnotit 

úroveň zdravotnictví u nás a ve světě, se setkáváme s názory, že rozdíl mezi naším 

zdravotnickým systémem a cizím je v podstatě jen v tom, jak přistupujeme ke klientovi-

 pacientovi. Neporovnáváme tedy dnes již odborný přístup zdravotníků ke klientům-

 pacientům, ani neposuzujeme míru technické vybavenosti, či farmakoterapeutické možnosti 

léčby neboť to vše, je dnes již naštěstí na srovnatelné úrovni a často i lepší, než jinde ve světě. 

Rozhodujícím činitelem je nedostatek komunikačních dovedností našich zdravotníků a 

mezery ve stylu jejich jednání s klienty-pacienty. (Janáčková, Weiss, 2008, s. 9) 

Všichni, kteří pracují v profesích, kde se člověk stává příjemcem jejich práce, je 

důležitá oblast sociálních dovedností. Komunikace všeobecné sestry s klientem-pacientem je 

součástí profesionálního vybavení zdravotnického personálu. Navíc všeobecná sestra pomáhá 

nemocným rozšířit jejich sociální kompetence. Nemoc, odloučení od rodiny, nemožnost 

pracovat, to vše přispívá ke zhoršení klientových-pacientových komunikačních dovedností. 

Zde je pak prostor pro rozvoj komunikačních dovedností klienta-pacienta všeobecnou sestrou. 

U komunikace s klientem-pacientem je předpokládaná ochota, vůle komunikovat. (Janáčková, 

Weiss, 2008) 

Pracuje-li všeobecná sestra na oddělení akutní ošetřovatelské péče, nebo na oddělení 

dlouhodobé péče, bude se lišit náplň práce i faktor času, který bude zbývat na komunikaci. 



 

21 
 

Podobný vliv může mít i druh směny (denní, noční). Časová tíseň má obvykle dopad na 

úroveň komunikace mezi sestrou a klientem-pacientem. Stává se totiž pravidlem, že 

všeobecné sestry na pracovištích, kde jsou více zaneprázdněné, využívají spíše uzavřené 

otázky, poskytují méně času na rozhovor, jelikož musí vyplňovat administrativu a věnovat se 

ošetřovatelským úkonům, které vyplývají z jejich práce. (Pokorná, 2010) 

Charakteristika efektivní komunikace zdravotnického personálu: 

- komunikant i komunikátor mají k dispozici důležité informace, 

- informace jsou ve srozumitelné formě, 

- zachovat důstojnost všech účastníků komunikace, 

- možnost položit doplňující otázky, 

- je možnost vyjádřit v odpovídající podobě svůj názor, 

- komunikace je kongruentní, což znamená, že se shoduje na verbální i neverbální 

úrovni. (Venglářová, Mahrová, 2006, s. 13)  

Aby byl rozhovor ve zdravotnickém zařízení efektivní, musí proběhnout tyto 4 fáze: 

1. Příprava na rozhovor 

 Příprava všeobecné sestry: 

- ujasnění si cílů a obsahu rozhovoru, 

- ujasnění si, kolik času jsme schopni rozhovoru věnovat, 

- příprava materiálů (např. informační letáky), které můžeme klientovi-

pacientovi nabídnout, 

- shromáždění všech důležitých údajů o klientovi-pacientovi, se kterým 

budeme vést rozhovor, 

- předem promyšlení si důležitých otázek na klienta-pacienta.  

 Příprava prostředí: 

- klidná, nerušená místnost, 

- vhodné usazení klienta-pacienta, 

- oči v přibližně stejné výši. 

 Příprava pacienta: 

- posouzení ochoty klienta-pacienta k hovoru, 

- vhodné načasování rozhovoru, 

- upravení polohy klienta-pacienta, 
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- ujištění klienta-pacienta o důvěrnosti sdělených informací. 

2. Začátek rozhovoru 

- pozdrav, oslovení, 

- představení zdravotníka a jeho pozice, 

- vytvoření důvěryhodné atmosféry, 

- vytvoření prostoru pro sdělení klientových-pacientových potřeb, 

- předem sdělení o délce a účelu rozhovoru. 

3. Průběh rozhovoru 

- klient-pacient odpovídá na otázky zdravotníka, nebo mluví a zdravotník 

naslouchá, 

- během rozhovoru navodit atmosféru bezpečí, projevit empatii, oční 

kontakt, zřetelná výslovnost, klidný přátelský tón,  

- požadovat zpětnou vazbu. 

4. Ukončení rozhovoru: 

- shrnutí hlavních bodů,  

- poskytnutí prostoru na dotazy, 

- poděkování klientovi-pacientovi za rozhovor, 

- provést zaznamenání důležitých informací, 

- ujištění klienta-pacienta o důvěrnosti informací. (Plevová a kol., 2011, s. 

25 - 27) 

1.4.1 Komunikace v multidisciplinárním týmu 

Spolupráci můžeme chápat jako určitý způsob vztahového chování a zároveň cíl lidské 

snahy. Ke své práci ji potřebují specialisté, jako jsou trenéři sportovních oddílů či manažeři 

projektových týmů, ale velice důležitá je též pro lidi v běžném životě, stává se řešením 

vztahů, předpokládá zisk na obou či více stranách. Spolupráce má pozitivní důsledky – je-li 

správně nastavena, zvyšuje důvěru mezi spolupracujícími. Důvěra nám přináší uspokojivé 

pocity a příznivé vyladění mezi navzájem kooperujícími lidmi. Během spolupráce vyvíjí 

skupina určitou aktivitu v souladu s naplněním společných cílů. Výsledek, ke kterému cíle 

směřují, by měl přinášet kladné hodnoty v oblasti těchto zájmů.     (Plamínek, 2009) 

Interakcí rozumíme vzájemný sociální kontakt, vzájemnou komunikaci. V interakci 

reakce jedné osoby může ovlivňovat příslušné reagování osoby druhé. Základním jevem 
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skupinové interakce je přitažlivost a odpudivost mezi jednotlivými členy skupiny. Vztahy se 

vytváří každým slovem, symbolem, gestem, když na sebe lidé vzájemně reagují. Interakce 

uvnitř skupiny vede ke vztahové struktuře mezi jednotlivými členy. Z praxe víme, jak jsou 

tyto vztahy ve zdravotnictví stále diferencovány, stojí v určité hierarchii. Pracovní styk může 

být jednak krátkodobý, jako je například vyšetření v ambulanci, nebo dlouhodobý – 

hospitalizace. Minimální pracovní skupina je dvojice. I v ní již působí dva základní druhy 

sociálních interakcí a to komunikace verbální a neverbální. (Jobánková a kol., 2004) 

V týmu mají všichni lidé obvykle přidělené určité role. Role můžeme dělit na formální  

a neformální. Neformální role řeší nejen otázku bezprostředního plnění věcně pojatých cílů, 

ale i atmosféru a vztahy v týmu. Týmová spolupráce je velice citlivá na podmínky. Ke 

kvalitní týmové spolupráci nestačí obyčejná, stálá rovnováha, ale potřebuje rovnováhu 

otevřenou, měnící se, dynamickou – tedy stabilitu. Vnitřkem týmu by měly procházet úkoly   

a výzvy, které by mu měly dávat energii a dokazovat, že týmové uskupení musí neustále 

hledat nové a nové rovnováhy, a tím se učit a rozvíjet. Aby byly týmy funkční, tak je důležité, 

aby lidé v nich měli společné cíle, kvalitní úroveň komunikace, společné zážitky, specifické 

rituály, hodnoty a pravidla. (Plamínek, 2009)  

Výsledkem ignorace potřeby týmové spolupráce a vzájemných vztahů je vyhrocené 

řešení konfliktů. V mezilidských vztazích se setkáváme s pestrým polem konfliktů – např. 

konfliktu zájmu. (Křivohlavý, 2002, s. 41, 48) 

Funkční tým by měl být schopen shody v základních otázkách týkajících se klienta-

pacienta např. řešení potřeb a problémů, členové si mezi sebou předávají informace, týmová 

spolupráce spočívá ve společném učení, plánování intervencí. Členové týmu dokáží zhodnotit 

výsledky své práce a za tuto práci převzít patřičnou zodpovědnost. (Kuzníková a kol., 2011, 

 s. 25) 

Komunikační bariéry mezi odborníky jednotlivých profesí se začínají prolamovat          

a týmová spolupráce se pomalu dostává do popředí. Týmová práce předpokládá úspěšnou 

pomoc klientovi a funkční propojení spolupráce mezi zdravotně-sociálním pracovníkem, 

klientem a jeho rodinou, organizacemi, fyzickými a právnickými osobami. Organizace mají 

dobře propracovaný systém sociální pomoci, který je zajišťován jednak zdravotně-sociálními 

pracovníky ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi, jako jsou: lékaři, psychologové, 

fyzioterapeuti, ergoterapeuti, porodní asistentky, speciální pedagogové a nutriční terapeuti. 

(Kuzníková a kol., 2011, s. 23 - 24) 
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Týmová práce může snadno vyústit v konflikt. Sociální pracovník by se měl umět 

postavit čelem konfliktům a vědět, jak je řešit. Měl by znát své postavení a úlohy v týmu.   

(Mojtová, 2008)   



 

25 
 

2 Sociální práce ve zdravotnictví 

Potřeba zdravotně-sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeních je zřejmá, neboť 

uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb je dnes již ve všech vyspělých zemích 

samozřejmostí. Přesto se i nyní můžeme setkat s tím, že stále ještě není postavení zdravotně-

sociálního pracovníka v týmu specialistů dostatečně vyjasněno a často dochází k problémům a 

nepřesnostem ve vzájemné komunikaci a při vymezování kompetencí a pracovních náplní. 

(Kuzníková a kol., 2011, s. 23) 

Dnešní medicína si přímo říká o komplexní přístup ke klientovi-pacientovi. Dnes již 

víme, že je třeba spojit bio-psycho-sociální přístup v jeden celek, a tak do odborného týmu ve 

zdravotnickém zařízení řadíme i zdravotně-sociálního pracovníka. Bohužel pozice zdravotně-

sociálního pracovníka bývá v našich zdravotnických zařízeních stále velice podceňována a 

nedoceňována zdravotníky. Zda se ZSP dokáže mezi zdravotnickým personálem dostatečně 

prosadit, závisí na jeho osobnosti a schopnostech. (Kuzníková a kol., 2011, s. 23)  

Sociální práce vyžaduje notnou dávku dovedností. Pracovník musí porozumět potřebám 

druhých lidí, pomáhat lidem do té míry, aby se na něm nestali závislými. Sociální práce je 

ovšem také vědní disciplínou, neboť má své teorie sociálních problémů. (Matoušek, 2007, b) 

Jestliže chce klient-pacient sám požádat zdravotně-sociálního pracovníka o pomoc, tak 

je pro něho tato situace zkomplikovaná v české praxi o ten fakt, že zdravotně-sociální 

pracovník je většinou postaven mimo pracovní tým oddělení. V některých zařízeních není 

ZSP přítomen na vizitách, tudíž není pro nemocného tak snadno dostupný, a nemá takový 

přehled v problematice daného oddělení. Klient-pacient má pak dvě možnosti: buď požádat 

zdravotnický personál, aby kontaktoval zdravotně-sociálního pracovníka, anebo požádat 

příbuzné, aby zdravotně-sociálního pracovníka v nemocnici zkontaktovali oni. Zdravotně-

sociální pracovník je osloven lékařem či všeobecnou sestrou určitého oddělení, na němž je 

pacient hospitalizován, aby provedl sociální intervenci u tohoto klienta, který se jeví 

zdravotnickému personálu jako člověk, který pomoc zdravotně-sociálního pracovníka 

potřebuje. Nestává se, že by zdravotnický personál, nebo lékař nahlásil potřebu sociální 

intervence u člověka, který ji nepotřebuje, ale že ji neohlásí u člověka, který by sociální 

poradenství nebo sociální pomoc skutečně potřeboval. Z tohoto důvodu by se měl zdravotně-

sociální pracovník snažit o depistáž. Termín depistáž znamená ve zdravotně-sociální práci 

aktivní vyhledávání klientů zdravotně-sociálním pracovníkem. (Kuzníková a kol., 2011, s. 55) 
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Sociální práce s jednotlivci je nejvíce využívána zdravotně-sociálními pracovníky ve 

zdravotnickém sektoru. Na počátku je první kontakt s klientem, obeznámení se s jeho 

chorobopisem, s jeho problémy, které je třeba vyřešit. Zdravotně-sociální pracovník by si měl 

pečlivě prostudovat anamnézu, měl by znát objektivní názory lékaře a sester na klientův-

pacientův zdravotní stav, protože se může setkat s pochybnostmi o možnostech pomoci ze 

strany klienta-pacienta, odmítání jakékoliv formy pomoci či nedůvěry pramenící z neznalosti 

kompetencí tohoto povolání. Zdravotně-sociální pracovník je povinen nabídnout klientovi-

pacientovi svoji pomoc a poradit další možnosti řešení nastalé situace. (Kuzníková, 2011) 

Každé onemocnění je specifické, a tím mají ZSP svá specifika v sociální práci s klienty-

pacienty. Při snaze nalézt problematické oblasti klienta spolupracují zdravotně-sociální 

pracovníci převážně se všeobecnými sestrami a lékaři. Zdravotnické profese pracují 

v holistickém pojetí – tedy chápání člověka jako celku. Zainteresované osoby by měly umět 

správně rozpoznat klientovy-pacientovy potřeby, tedy i ty sociální. Je nanejvýš vhodné, aby 

se lékaři i všeobecné sestry obraceli na zdravotně-sociální pracovníky i v těch případech, kdy 

klient-pacient nejeví známky toho, že by potřeboval sociální pomoc. Veškeré aktivity, které 

jsou vyvinuty lékaři, ošetřovatelským personálem, zdravotně-sociálními pracovníky a dalšími 

členy týmu, podporují a rozvíjí autonomii klienta-pacienta a tím i jeho spokojenost. 

(Kuzníková, 2011) 

Sociální práce je úzce spojená s potřebou komunikace. Naslouchání zdravotně-

sociálního pracovníka je důležité pro klienta-pacienta, jelikož se vypovídá ze své mnohdy 

nelehké situace a může pak mnohem snáze nalézt řešení a východiska. Ideální forma 

komunikace je dle Carla Rogerse, který radí vytvořit pro klienta bezpečnou zónu, ve které 

bude cítit zájem a účast. (Gulová, 2011, s. 35 – 36) 

V sociální práci nacházíme pět etap, kterými se zdravotně-sociální pracovník řídí. Etapa 

sociální evidence, kdy sám klient-pacient, nebo pracovník klienta-pacienta vyhledá. 

Zdravotně-sociální evidenci můžeme dělit na tři druhy: reálnou – o které se můžeme sami 

přesvědčit, svědeckou – svědectvím od dalších osob a podle okolností – ta je individuální 

k danému případu. V další etapě dochází ke shromažďování informací o klientovi-pacientovi 

a jeho zakázce ke zdravotně-sociálnímu pracovníkovi. Etapa diagnostická pojímá sociální 

diagnostiku pomocí rozhovorů, posudků a zpráv zainteresovaných odborníků. Dále následuje 

etapa zpracování plánu sociální terapie a etapa ověřování výsledků. (Gulová, 2011, s. 35 – 36)  
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Psychosociální podpora je obhajoba potřeb klientů-pacientů vůči sociálnímu okolí 

(zaměstnavateli, úřadům), poskytnutí psychické podpory, identifikace deficitů v oblasti emocí 

a prožívání klienta, vytváření plánu následné péče. Edukací je míněno vysvětlení psycho - 

sociálních aspektů nemoci klientovi, informování klienta a rodiny o možnostech zdravotně-

sociální péče edukace uvnitř interdisciplinárního týmu. Poradenství je poskytnutí rady při 

řešení nepříznivé sociální situace, plánování ukončení hospitalizace, řešení navazující péče, 

pomoc při zajištění rehabilitační, nebo kompenzační pomůcky. Komunikace znamená 

rozhovor s klientem-pacientem, jeho rodinou, asistence při rozhovoru klienta-pacienta 

s dalšími odborníky z interdisciplinárního týmu, rozhovor v rámci týmu, telefonické               

a elektronické formy komunikace, spolupráce se soudy, policií, notáři, zařizování sociálního 

pohřbu. (Kuzníková a kol., 2011) 

Zdravotně-sociální služba ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí léčebně 

preventivní péče. Jejím cílem je získání objektivního přehledu o potřebách včasné                   

i dlouhodobě poskytované zdravotně-sociální pomoci nemocným, kteří se dostali do 

obtížných životních situací. Dalším cílem je zjistit, odstranit a zmírnit negativní 

psychosociální faktory, které se podílí na vzniku onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. 

Zdravotně-sociální pracovník poskytuje pomoc klientům-pacientům všech věkových 

kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do 

situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům-pacientům 

návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností 

konkrétní pomoc. Pokud návrat klienta-pacienta do jeho přirozeného prostředí není 

z nějakého důvodu (zdravotního, socio-ekonomického, psychického apod.) možný, zdravotně-

sociální pracovník se snaží pro klienta-pacienta zprostředkovat následnou péči 

v odpovídajícím zdravotnickém nebo nezdravotnickém zařízení. Následnou péči pro klienta-

pacienta zajišťuje zdravotně-sociální pracovník vždy v průběžné konzultaci a vzájemné 

spolupráci s ošetřujícím lékařem, zdravotní a rehabilitační sestrou, jež mají klienta-pacienta 

pod dohledem. (Pešková, Hejduková, náplň práce ZSP v Oblastní nemocnici Rychnov nad 

Kněžnou) 

Sociální práce musí být poskytována tak, aby zachovávala lidskou důstojnost klientů-

pacientů. Pomoc musí být poskytována výhradně v individuálním charakteru, musí působit 

aktivně, podporovat samostatné jednání klienta-pacienta, motivovat ho a podporovat v zájmu 

zachování příznivé sociální situace. Při poskytování sociální práce je třeba dodržovat lidská 

práva a etický kodex sociálního pracovníka. (Matoušek a kol., 2007, a, s. 39) 
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V České republice zaměstnávají sociální a zdravotně-sociální pracovníky konkrétní 

zdravotnická zařízení. Zdravotní služby včetně systému nemocniční péče jsou financovány 

systémem zdravotního pojištění. Zaměstnávání zdravotně-sociálních pracovníků je tedy plně 

závislé na managementu daného zdravotnického zařízení, který rozhoduje, zda budou 

poskytovány sociální služby, či nikoliv. (Kuzníková a kol., 2011) 

K vymezení pozice této profese dochází v organizačně-personálním systému 

zdravotnického zařízení. Zdravotně-sociální pracovník v menší nemocnici podléhá 

náměstkovi pro ošetřovatelskou péči. Ve větších nemocničních zařízeních jsou obvykle 

sociální oddělení, kde zdravotně-sociální pracovníci podléhají vedoucímu sociálnímu 

pracovníkovi, který podléhá již zmiňovanému náměstkovi pro ošetřovatelskou péči, 

výjimečně i řediteli. I přesto, že se tato profese snažila osamostatnit, tak se legislativně            

i prakticky stala součástí zdravotnictví. (Kuzníková a kol., 2011) 

Sociální práce ve zdravotnictví se zakládá na komplexní léčebně - preventivní péči o 

člověka. Snaží se o zlepšení životní situace lidí, kteří bez pomoci společnosti nejsou schopni 

ji vyřešit. (Mojtová, 2008) 

Klienti-pacienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své 

problémy z důvodu: 

 věku (ohroženou skupinou jsou hlavně senioři, děti) 

 osamělosti 

 dlouhodobé nebo nevyléčitelné nemoci 

 tělesného handicapu (pohybový, smyslový, mentální aj.) 

 psychické choroby 

 demence 

 závislosti (alkohol, drogy, aj.) 

 nezajištěného bydlení (osoby bez přístřeší) 

 hmotné nouze. (Pešková, Hejduková, náplň práce ZSP v Oblastní nemocnici Rychnov 

nad Kněžnou) 

2.1 Náplň práce zdravotně-sociálního pracovníka  

Zdravotně-sociální pracovníci poskytují základní sociálně-právní poradenství 

v souvislosti s onemocněním nebo případnými následky vzniklými z onemocnění. Svou účastí 

na lékařských i ošetřovatelských vizitách vykonávají sociální prevenci zaměřenou na 



 

29 
 

vyhledávání jedinců, kteří se ocitli nebo jsou v nepříznivé sociální situaci. Provádí sociální 

šetření u lůžka, a to především u klientů-pacientů, kteří jsou sociálně rizikoví, tzn., že nemají 

domov, rodinu, či blízkou osobu, která by se o ně postarala, jsou imobilní a nesoběstační. 

Pomáhají zajišťovat následnou lůžkovou péči – zdravotní i sociální (léčebny, domovy seniorů, 

hospice, ústavy sociální péče, azylové domy, aj.) Vyřizují zajištění terénní služby (domácí 

pečovatelská služba, ošetřovatelská péče, osobní asistence). Zajišťují zapůjčení různých 

kompenzačních pomůcek do domácího prostředí. Dále ve spolupráci s lékaři pomáhají 

vyřizovat plné nebo částečné uhrazení zdravotně-kompenzačních pomůcek pojišťovnou. 

Spolupracují a jsou neustále v kontaktu se sociálními i zdravotními pracovníky jiných zařízení 

(městské či okresní úřady, domovy seniorů, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, 

rehabilitační ústavy, dětské domovy, hospice, ústavy sociální péče, azylové domy). Zajišťují 

sociálně-právní poradenství spojené s úmrtím pacienta (v případě osamělých pacientů 

zajišťují vyřízení záležitostí v souvislosti s pohřbením, apod.). Podávají zpětnou vazbu 

lékařům a zdravotnickým profesím o výsledcích sociálního šetření. (Pešková, Hejduková, 

náplň práce ZSP v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou) 

ZSP zajišťují sociální pomoc u chronických onemocnění – sociální poradenství, 

vyřizování specializovaných služeb, spolupráci s pacientovými příbuznými, řešení finančních 

a pobytových služeb, zajištění terénní péče. Sociální prevence je depistáž možných sociálních 

potřeb. Stanovení sociální anamnézy a prognózy – cílem je co možná největší míra 

reintegrace klienta-pacienta. U klienta-pacienta, který není schopný reintegrace, je třeba na to 

připravit rodinu. Aplikace metod sociální práce je zejména individuální prací s klientem-

pacientem, práce s rodinami, práce s komunitami. Právě sociální práce s komunitami je ve 

zdravotnickém sektoru opomíjena, neboť je velký tlak na administrativu a zároveň velké 

pracovní vytížení. (Kuzníková a kol., 2011) 

„Sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení pořádá zdravotně sociální rehabilitaci. 

Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se dle §10 zákona č.96/2004 Sb. považuje 

činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně-sociální 

péče. Zdravotně-sociální pracovník se podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování 

sociálních potřeb pacienta. V rámci služeb sociální péče ve zdravotnických zařízeních jsou 

jednotlivé intervence, které pomáhají odstranit nebo alespoň zmírnit negativní důsledky 

situace způsobené nemocí, hospitalizací, úmrtím, psycho-sociálně patologickými jevy apod. 

Náplň a obsah práce jsou zpracovávány každým zdravotnickým pracovištěm individuálně      

a průběžně aktualizovány.“  (Kuzníková a kol., 2011) 
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2.2 Náplně práce ostatních nelékařských profesí  

Náplň práce všeobecných sester vztahující se k ZSP: 

Všeobecná sestra zhodnocuje situaci pacienta, identifikuje potřebnost spolupráce 

zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovává pomoc v otázkách sociálních a sociálně-

právních. Na odděleních akutní péče nemocnic se poskytování sociální práce řídí vyhláškou č. 

55/2011 Sb., tedy všeobecná sestra, případně lékař prakticky indikuje činnost zdravotně-

sociálního pracovníka. (Smutek, Kappl, 2006) 

Všeobecná sestra má za úkol vyhodnocovat potřeby, úroveň soběstačnosti a projevy 

onemocnění klientů-pacientů. ZSP zjišťuje, jaké potřeby by mohl zajistit klientovi-pacientovi 

ze své funkce, zda je klient-pacient plně mobilní, či odkázán na pomoc ošetřovatelského 

personálu a poté podle tohoto zjištění zařizuje následnou péči. Tam, kde je mobilita 

zachována, postačí pečovatelská služba v součinnosti s domácí zdravotní péčí. Pracovníci 

pečovatelské služby navštěvují klienta v jeho domácím prostředí. (Vyhláška č. 55/2011 Sb.) 

Při své praxi, kdy jsem byla přímo s pečovatelkami v terénu, jsem si uvědomila, jak je 

tato služba přínosná. Mnoho jejich uživatelů jsou totiž staří lidé, kteří jsou citově spjati se 

svým domácím prostředím, a tak jsou velice vděčni za pomoc, aniž by museli opustit své 

domovy. Při výrazném omezení soběstačnosti je třeba, za předpokladu, že se o klienta-

pacienta nepostarají rodinní příslušníci, zajistit ubytování s celodenní péčí. Zdravotně-sociální 

pracovník vyhodnocuje projevy nemoci dle svého uvážení, využívá u toho základní poznatky, 

které má z jednotlivých lékařských oborů, konzultuje zdravotní stav klienta-pacienta 

s lékařem, jelikož mnohá pobytová zařízení mají stanovená omezení pro příjem klientů s např. 

akutním infekčním onemocněním, psychickým onemocněním.  

Dále všeobecná sestra pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav pacienta, a tyto informace 

dává zdravotně-sociálnímu pracovníkovi k dispozici. Stejně tak ZSP si vede sociální 

záznamy. Všeobecná setra hodnotí sociální situaci klienta-pacienta, a když usoudí, že by byla 

třeba sociální intervence, uvědomí zdravotně-sociálního pracovníka. Zajišťuje činnosti 

spojené s přijetím, přemístěním a propuštěním pacientů. Při těchto úkonech je vhodné 

spolupracovat se ZSP, pouze přijímání klienta-pacienta na ošetřovací jednotku si obvykle 

zařizuje všeobecná setra sama. Provádí psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým. 

(vyhláška č. 55/2011 Sb.) 

Vzpomínám si, že v rámci odborné praxe jsem se zdravotně-sociální pracovnicí 

„uklidňovala“ postarší plačící paní, které zemřel manžel. Paní udávala, že s možností úmrtí 



 

31 
 

počítala, jelikož manžel byl ve velmi vážném zdravotním stavu, ale byla šokována chováním 

ošetřující lékařky, která se zachovala velice neurvale, hrubě a bez kapky empatie. Této ženě 

jsem poté poskytovala za asistence zdravotně-sociální pracovnice sociální poradenství.  

Na základě výše zmíněného je zřejmé, že všeobecná sestra by měla být tím, kdo může 

dávat podnět k práci zdravotně-sociálnímu pracovníkovi. Nutnou podmínkou aktivní 

spolupráce všeobecné sestry a zdravotně-sociálního pracovníka je to, že ví o široké škále 

nástrojů a služeb, kterými může zdravotně-sociální pracovník klientovi-pacientovi 

v konkrétním případě pomoci. (Smutek, Kappl, 2006) 

Náplň práce porodních asistentek vztahující se k ZSP:  

Porodní asistentka zprostředkovává v součinnosti se ZSP poradenství a pomoc týkající 

se dětských pacientů (např. zprostředkování kontaktu s organizacemi zabývajícími se péčí o 

rodiny s postiženým dítětem, poradenství týkající se nároku na dávky určené rodinám 

s postiženým dítětem atd.) ZSP v případě potřeby nebo na přání ženy zprostředkovává 

náhradní rodinnou péči ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. (vyhláška č. 

55/2011 Sb.) 

Náplň práce fyzioterapeutů, ergoterapeutů vztahující se k ZSP: 

Fyzioterapeut a Ergoterapeut provádí analýzu běžných denních aktivit z hlediska 

fyzioterapie (ergoterapie), fyzioterapeutický (ergoterapeutický) plán, doporučuje 

kompenzační pomůcky a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává sociální rehabilitaci 

osob se zdravotním postižením. ZSP se obrací na tyto profese, když potřebuje zjistit přesnou 

míru pohybových schopností klienta-pacienta, aby mohl dle toho zvážit vhodnou následnou 

péči a zajištění kompenzačních pomůcek. 

2.3 Osobnost zdravotně-sociálního pracovníka 

Zdravotně-sociální pracovník je profesionál, který během svého povolání je v neustálé 

interakci s lidmi a jeho osobnost by měla mít určité povahové předpoklady. Zdravotně-

sociálnímu pracovníkovi nesmí být cizí lidskost, empatie, měl by být vzorem pro své klienty-

pacienty. (Schavel, Číšecký, Oláh, 2008, s. 32 – 33) 

Pracovníci, kteří se angažují v pomáhajících profesích, bývají konfrontováni 

s komplexními problémy svých klientů-pacientů, ve kterých nemohou být emocionálně ani 

postojově neutrální. Sociální pracovník musí mít schopnost empatie, musí podporovat klienta 

v jeho snaze konstruktivně řešit problém, neboť se jedná o klíčové charakteristiky tohoto 

povolání. Sociální pracovník by proto neměl oddělovat své „civilní“ a „profesionální“ já. 
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Míra reakcí je pro klienta-pacienta důležitým nosným prvkem, proto vždy, když víme, že tím 

klientovi neuškodíme, tak se chováme co možná nejautentičtěji a nejotevřeněji.  Takovéto 

pojetí role sociálního pracovníka je účinným prostředkem toho, aby se klient dokázal 

orientovat ve svých emocích a postojích. S klientem, kterého zdravotně-sociální pracovník 

nedokáže plně akceptovat, není vhodné pracovat. (Kuzníková a kol., 2011) 

Velice důležité jsou osobnostní předpoklady zdravotně-sociálního pracovníka, neboť i 

ty jsou nezanedbatelné v jeho budoucím profesním růstu a uplatnění. Nestačí tedy pouze 

vzdělání a vzdělávací kurzy. Dnešní komplikované společenské vztahy vyžadují komplexní 

přípravu sociálního pracovníka, a schopnost pracovat s informacemi.  (Matoušek, 2007, b)  

Během našeho života lidé přejímají spoustu rolí, které souvisí s tím, co zrovna dělají, 

s místem kde jsou a s lidmi kolem nich. Některé role jsou pouze přechodné a jiné naopak 

zůstávají po celý život. Role zdravotně-sociálního pracovníka má svá předem daná pravidla, 

kde klienti očekávají hlavně empatii, lidský přístup, zanícení pracovníka a až jako poslední v 

žebříčku důležitosti řadí potřebné znalosti a dovednosti zdravotně-sociálního pracovníka. 

(Géringová, 2011, s. 36) 

Zdravotně-sociální pracovník během své práce často spolupracuje s klienty-pacienty 

v neuspokojivé sociální situaci, kterou nejsou motivováni změnit. Mnozí z nich se nacházejí 

v hodně rozdílných životních situacích a problémech. Pracovník, který klientovi - pacientovi  

pomáhá, by měl pracovat se širokou škálou dovedností a mít předpoklady pro práci 

s klientem, např. být empatický, komunikativní, vysoce profesionální, předvídavý, 

sebekritický, motivovaný, měl by mít smysl pro humor aj. (Gulová, 2011) 

Při narušené spolupráci ze strany zdravotně-sociálního pracovníka může docházet 

k tělesnému odstupu od klienta, například tím, že mu zdravotně-sociální pracovník dává jasně 

najevo, že se nemůže dlouho zdržet a viditelně to manifestuje rozloženými knihami všude po 

židlích ve své pracovně nebo rukou položenou na klice. Citový odstup se odehrává převážně 

v případech, kdy ten tělesný není možný a slouží jako ochrana proti citovým útokům klienta. 

Duševní odcizení je další ochrana před klienty, která se vyznačuje objektivností                      

a racionalizováním. (Maroon, 2012, s. 31 – 32) 
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2.4 Vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků 

Sociální šetření a řešení sociálně právních problémů vykonávají zdravotně-sociální 

pracovníci v zařízeních poskytující služby zdravotní a sociální péče. Pro to, aby sociální 

pracovníci měli dostatek odborných zkušeností a odborné způsobilosti, musí mít vyšší 

odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu 

zaměřeném na sociální práci nebo sociální péči. Odbornou způsobilost a dobré předpoklady 

pro práci sociálního pracovníka ve zdravotnických zařízeních mají také pracovníci z řad 

zdravotnických oborů. (Zavázalová, 2008) 

Ve vzdělávacím systému budoucích pracovníků pomáhajících profesí chybí aktivity 

zaměřené na rozvoj osobnosti, týmové spolupráce, prevence syndromu vyhoření, aplikace 

supervize a také informace o možnostech terapeutické péče. (Géringová, 2011, s. 36)  
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3 Metodika výzkumu 

Tato bakalářská práce je prací teoreticko-výzkumnou. Pro vypracování výzkumné části 

jsem použila dotazníkové šetření. Dotazníky byly zcela anonymní a byly rozdány 

zdravotnickému personálu ve 4 zdravotnických zařízeních. S ohledem na daná zdravotnická 

zařízení, kde se nacházejí výrazně vyšší počty všeobecných sester, než ostatních 

zdravotnických profesí, jsem se rozhodly z důvodu nerovnoměrného rozložení výzkumného 

vzorku rozdělit ho na péči dlouhodobou (léčebny dlouhodobě nemocných, odd. následné 

rehabilitační péče) a péči akutní (gynekologické odd., chirurgické odd., interní odd.)  

Rozdáno bylo celkem 97 dotazníků a vráceno celkem 73. Z toho 8 dotazníků nebylo plně 

vyplněno, proto jsem je musela z dotazníkového šetření vyřadit. Zcela využitelných dotazníků 

bylo tedy 65 (67%). Průzkumné šetření bylo provedeno anonymně prostřednictvím 

nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce, který obsahoval 24 položek. V dotazníku 

byly otázky různého typu. Otevřené otázky (č. 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 21, 24) umožňují 

respondentům se vyjádřit vlastními slovy. Nejčastěji používané byly uzavřené otázky (č. 1, 2, 

3, 7, 10, 11, 12,17,19, 20, 22, 23), které respondentům umožňují si vybrat z předepsaných 

odpovědí.  Tento typ otázek je nejvhodnější pro výzkumné šetření, neboť jejich zodpovězení i 

zpracování je snadné a rychlé. Z uzavřených otázek byly použity dichotomické otázky (č. 1, 

8, 12, 19, 20), kde dotazovaný zdravotnický personál volil pouze jednu odpověď ze dvou 

navzájem se vylučujících, trichotomické (č. 22), kde respondenti volili jednu odpověď ze 

třech vzájemně se vylučujících. V dotazníku se vyskytovaly polytomické otázky výběrové (č. 

2, 3, 7, 10, 11, 17, 23), u kterých respondenti vybírají jednu odpověď z několika možných      

a polytomické otázky výčtové (č. 14, 18), ve kterých respondenti mohou zvolit více variant 

odpovědí. 

Také jsem využila otázku škálovou (č. 16), kde na bodové škále respondenti 

kroužkovali číslo a polouzavřené otázky (č. 14, 18), které umožňovaly výběr z definovaných 

odpovědí, i vlastní odpověď.  

3.1 Výzkumné otázky 

1. Byli seznámeni s  kompetencemi zdravotně-sociálních pracovníků lépe nelékařské 

zdravotnické profese z dlouhodobé péče než nelékařské zdravotnické profese z akutní 

péče? 
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2. Jsou informovány nelékařské zdravotnické profese v akutní péči o kompetencích 

zdravotně-sociálních pracovníků častěji vrchními sestrami než staničními sestrami? 

3. Spolupracují nelékařské zdravotnické profese z dlouhodobé péče se zdravotně-

sociálními pracovníky častěji než nelékařské zdravotnické profese z akutní péče? 

4. Obrací se častěji nelékařské zdravotnické profese z akutní péče na zdravotně-sociální 

pracovníky z důvodu zajištění následné péče než z důvodu souvisejících se sociálně-

právním poradenstvím? 

5. Jsou spokojenější s činností zdravotně-sociálních pracovníků více nelékařské 

zdravotnické profese z akutní péče než ty z dlouhodobé péče? 

3.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 73 respondentů z řad zdravotnického personálu 

z celkem 4 zdravotnických zařízení oblastního typu v Královéhradeckém kraji.  Výzkum byl 

prováděn na interním oddělení, chirurgickém, následné rehabilitační péči, gynekologickém 

oddělení a dvou léčebnách dlouhodobě nemocných. Tato oddělení byla vybrána, aby byla 

zajištěna různorodost odpovídajících. Předpokládaly jsme, že na těchto odděleních nejvíce 

spolupracují zdravotně-sociální pracovníci s ostatními nelékařskými profesemi. Respondenty 

mohly být tyto zdravotnické profese: zdravotnický asistent, všeobecná sestra, porodní 

asistentka, fyzioterapeut/ka, ergoterapeut/ka.  Pro účastníky dotazníkového výzkumu neplatilo 

žádné věkové omezení a mohli odpovídat muži i ženy. Dotazníky byly předány pracovníkům 

v různých vedoucích funkcích a ty je následně předávali na oddělení.  

3.3 Zpracování získaných dat a jejich vyhodnocení 

Pro zpracování a vhodnou interpretaci byl použit počítačový program Microsoft Excel. 

Získaná data byla zpracována v grafech nebo tabulkách a okomentována textem. Při 

zpracování byly využity metody popisné statistiky. V grafech byla používána relativní 

četnost, v některých naopak absolutní četnost. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty absolutní, 

relativní a celkové četnosti. Absolutní četnost (ni) představuje dotazované, kteří odpovědeli na 

danou otázku. Relativní četnost (fi) se rovná podílu absolutní četnosti a celkové četnosti. 

Celková četnost (Σ) vyjadřuje celkový počet respondentů odpovídajících na danou otázku. 

Vzorec pro výpočet relativní četnosti: f= ni / n x 100 (%). 

Výzkum probíhal v období březen – duben 2013. 

Výše zmiňovaný dotazník je zařazen v příloze bakalářské práce.   
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4 Analýza a interpretace dat 

Položka č. 1: Pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž 

V první otázce jsme zjišťovali pohlaví respondentů a vyšlo nám, že se toho výzkumu 

zúčastnily pouze ženy (100%). 

Položka č. 2: Jaké máte vzdělání? 

a) Středoškolské 

b) Vyšší odborné 

c) Vysokoškolské 

d) Specializační 

 

Obr. 1 Graf Jaké máte vzdělání 

Úkolem této otázky bylo zjistit, jaké vzdělání mají respondenti. Z grafu vyplývá, že 41 

(63%) respondentek má středoškolské vzdělání, 9 (14%) respondentek absolvovalo vyšší 

odbornou školu, další skupinu tvoří také 9 (14%) respondentek s vysokoškolským vzděláním 

a 6 (9%) respondentek udává specializační studium. (Viz. Obr. 1)  
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Položka č. 3: Jaké zaměstnání vykonáváte v tomto zdravotnickém zařízení? 

a) Zdravotnický asistent 

b) Všeobecná sestra 

c) Porodní asistentka 

d) Fyzioterapeut/ka 

e) Ergoterapeut/ka 

 

Obr. 2 Graf zaměstnání 

V této otázce zjišťujeme, jaké zaměstnání vykonávají respondenti ve zdravotnických 

zařízeních, kde výzkum probíhal. 8 (12%) respondentek je zaměstnáno jako zdravotnický 

asistent, 53 (82%) odpovídajících pracuje jako všeobecná sestra, 3 (5%) respondentky 

vykonávají práci porodní asistentky, 1 (1%) respondentka pracuje jako fyzioterapeutka a 

ergoterapeutka nebyla mezi respondentkami žádná. (Viz. Obr. 2) 
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Položka č. 4: Jakou délku praxe máte? 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 3 Graf délky praxe  

Na tuto otázku měly respondentky možnost volné odpovědi a odpovídalo se na délku 

praxe. Na základě odpovědí byly vytvořeny 4 kategorie pro vyhodnocování: 1-10 let, 11-20 

let, 21-30 let, 31-40 let. V kategorii 1-10  let se nachází 37 (57%) respondentek, do kategorie 

11-20 let spadá 15 (23%) respondentek, v kategorii 21-30 let je 5 (8%) respondentek a 

v poslední kategorii se nachází 8 (12%) respondentek. Z uvedeného vyplývá, že největší 

zastoupení má skupina s nejkratší dobou praxe. (Viz. Obr. 3) 
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Položka č. 5: Na jakém oddělení pracujete?  

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 4 Graf oddělení 

Tato otázka byla otevřená a respondentky v ní odpovídaly, na jakém oddělení pracují. 

Z grafu vyplývá, že respondentky uvedly celkem 5 druhů oddělení. Na interním oddělení 

pracuje 22 respondentek (34%), na chirurgickém oddělení pracuje 19 (29%) respondentek, 10 

(15%) respondentek pracuje v léčebně dlouhodobě nemocných, 7 (11%) respondentek je 

zaměstnáno na oddělení následné rehabilitační péče a 7 (11%) respondentek pracuje na 

gynekologickém oddělení. (Viz. Obr. 4) 
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Položka č. 6: Víte, jaká je náplň práce zdravotně-sociálního pracovníka ve 

zdravotnickém zařízení? 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 5 Graf náplně práce  

Úkolem této otázky bylo zjistit, zda zdravotnický personál zná náplň práce zdravotně-

sociálních pracovníků. Tato otázka je otevřená a každý respondent mohl vypsat maximálně 3 

náplně práce.  Na základě odpovědí jsme vytvořili 6 kategorií. 55 (45%) respondentek 

udávalo, že se na zdravotně-sociálního pracovníka obrací nejčastěji z důvodu „zajištění 

návazné péče“, „zajištění sociálních dávek“ zvolilo 26 (22%) respondentek, „sociální 

poradenství“ zvolilo 16 (13%) respondentek, „zajištění kompenzačních pomůcek“ vypsalo 16 

respondentek (13%), „sociální šetření“ udávaly pouze 2 (2%) respondentky a „komunikaci 

s úřady“ zvolilo 6 (5%) respondentek.  (Viz. Obr. 5) 
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Položka č. 7: Spolupracujete Vy osobně se zdravotně-sociálními pracovníky? 

a.) Určitě ano 

b.) Spíše ano 

c.) Pouze výjimečně 

d.) Spíše ne 

e.) Rozhodně ne 

 

Obr. 6 Graf spolupráce  

Tento graf nám znázorňuje míru spolupráce testovaného zdravotnického personálu. 

Z grafu je patrné, že většina respondentů spíše spolupracuje se zdravotně-sociálními 

pracovníky. Odpověď „určitě ano“ zvolilo 25 (38%) respondentek, pro odpověď „spíše ano“ 

se rozhodlo 13 (20%) respondentek, odpověď „pouze výjimečně“ zakroužkovalo 11 (17%) 

respondentek, odpověď „spíše ne“ označilo 12 (19%) respondentek a odpověď „rozhodně ne“ 

zvolily pouze 4 (6%) respondentky.  (Viz. Obr. 6) 
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Položka č. 8: Seznámil Vás někdo s kompetencemi zdravotně-sociálního pracovníka ve 

Vašem zdravotnickém zařízení? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. č. 1 Seznámení s kompetencemi 

 Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano  30 46% 

Ne 35 54% 

∑ 
65 100% 

 

V této otázce, na kterou jsou dvě možnosti odpovědí, zjišťujeme, zda někdo v minulosti 

seznámil respondenty s kompetencemi zdravotně-sociálních pracovníků. Z 65 respondentek 

opovědělo 30 (46%) kladně a 35 (54%), že nebyly seznámeny s jednotlivými kompetencemi 

zdravotně-sociálních pracovníků. (Viz. Tab. č. 1)  

 

Obr. č. 7 Graf seznámení s kompetencemi 

Z grafického znázornění vyplývá, že více byl o kompetencích zdravotně-sociálního 

pracovníka informován personál dlouhodobé péče, než z akutní. U personálu akutní péče 18 

(37%) respondentek uvádí, že byly informovány o kompetencích ZSP a 30 (63%) 

respondentek udává, že nebyly informovány. Personál dlouhodobé péče odpověděl kladně ve 

12 (71%) případech, záporně v 5 (29%) případech. (Viz. Obr. 7) 
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Položka č. 9: Pokud ANO, uveďte kdo: 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 8 Graf znalost kompetencí  

Tato otázka je otevřená, respondentky do ní volně vpisovaly své následující odpovědi. 

10 (34%) respondentek zakroužkovalo, že byly nejčastěji seznámeny s kompetencemi 

zdravotně-sociálního pracovníka od vrchní sestry, na druhém místě se shodně umístily dvě 

možnosti: zdravotně-sociální pracovník a hlavní sestra, každá tato možnost byla zvolena 7 

(23%) respondentkami, 6 (20%) respondentek udává, že je o kompetencích zdravotně-

sociálního pracovníka informovala staniční sestra. (Viz. Obr. 8) 

 

 

Obr. 9 Graf edukátor kompetencí  
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Z tohoto grafického znázornění vyplývá, kým byly nejvíce informovány ostatní 

nelékařské profese z akutní péče o kompetencích zdravotně-sociálního pracovníka. Staniční 

sestra edukovala 6 (55%) respondentek a vrchní setra 5 (45%) respondentek. (Viz. Obr. 9) 

Položka č. 10: Myslíte si, že k lepší týmové spolupráci přispívá (by přispěla) znalost 

kompetencí a náplní práce ZSP 

a.) Určitě ano  

b.) Spíše ano 

c.) Spíše ne 

d.) Určitě ne 

 

Obr. 10 Graf vlivu kompetencí na týmovou spolupráci 

Cílem této výběrové otázky bylo zjistit, zda si respondenti myslí, že by k lepší týmové 

spolupráci mohla přispět znalost kompetencí a náplní práce zdravotně-sociálního pracovníka. 

Z grafu vyplývá, že si to myslí většina respondentů. Nejčastější variantou odpovědí se stala 

možnost „určitě ano“ zvolilo 41 (63%) respondentek, odpověď „spíše ano“ označilo 21 (32%) 

respondentek, odpověď „ spíše ne“ vybraly 3 (5%) respondentky a poslední možnost „určitě 

ne“ nezvolil nikdo. (Viz. Obr. 10)  

63% 

32% 

5% 

Určitě ano 

Spíše ano 

Spíše ne 



 

45 
 

Položka č. 11: Jak často využíváte služeb zdravotně-sociálního pracovníka? 

a) Denně 

b) Alespoň 1x týdně 

c) Maximálně 1x měsíčně 

d) Maximálně 1 x ročně 

e) Nikdy 

 

Obr. 11 Graf frekvence využívání služeb  

Tato výběrová otázka se zabývá tím, jak často respondenti využívají služeb zdravotně-

sociálního pracovníka ve své práci. Bylo zjištěno, že „denně“ se na zdravotně-sociálního 

pracovníka obrací 14 (21%) respondentek, nejvíce udávanou odpovědí bylo„alespoň 1x 

týdně“ 28 (43%) respondentek, maximálně 1x měsíčně 9 (14%) respondentů, „maximálně 1x 

ročně“ 5 (8%) respondentek, „nikdy“ se na ZSP neobrací 9 (14%) respondentek. (Viz. Obr. 

11) 
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Obr. č. 12 Graf využití ZSP z hlediska času  

Grafické znázornění, které rozděluje respondentky na péči akutní a péči dlouhodobou 

udává, že v akutní péči využívá služeb zdravotně-sociálního pracovníka „denně“ 8 

respondentek (16%), „alespoň 1x týdně“ 18 respondentek (38%), možnost „maximálně 1x 

měsíčně“ zvolilo 8 respondentek (16%), 5 (10%) respondentek udává, že jsou ve spolupráci 

se zdravotně-sociálním pracovníkem maximálně 1x ročně a 9 (20%) respondentek 

odpovědělo, že nebylo nikdy v kontaktu se ZSP.  

Respondentky z dlouhodobé péče označily odpověď „denně“ v 6 (35%) dotaznících, 

možnost „alespoň 1 x týdně“ zvolilo 10 (59%) respondentek a „maximálně 1x měsíčně“ se na 

ZSP obrací pouze 1 (6%) respondentka. (Viz. Obr. 12)  
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Položka č. 12: Začala jste spolupracovat se sociálním oddělením ihned od nástupu do 

zaměstnání? 

a) Ano 

b) Ne 

 
Tab. č.2 Začátek spolupráce 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 32 49% 

Ne 33 51% 

∑ 65 100% 
 

Na tuto zpracovanou otázku, která se zabývá tím, zda začaly respondentky 

spolupracovat se sociálním oddělením ihned po nástupu do zaměstnání, odpovědělo 32 (49%) 

respondentek kladně a 33 (51%) respondentek negativně. (Viz. Tab. 2) 

Pokud respondentky odpověděly na tuto otázku b.) „ne“, pokračovaly ve vyplňování 

dotazníku otázkou č. 13, jestliže odpověděly možností a.) „ano“, pokračovaly otázkou č. 14 
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Položka č. 13: Pokud NE, proč:  

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. č. 13 Graf pokud NE, proč..  

Z grafu vyplývá, proč respondentky nespolupracovaly se sociálním oddělením ihned od 

nástupu do práce. Respondentky měly na tuto otázku možnost volné odpovědi. Na základě 

odpovědí respondentek vznikly tyto skupiny: „zařizuje nadřízený“- tuto možnost zvolilo 8 

(30%) respondentek. Touto odpovědí je myšleno, že sociální záležitosti si zařizuje sám lékař 

či nadřízení respondentů, anebo že se tito sami obrací na zdravotně-sociálního pracovníka. 

Další skupina je: „dříve neexistovalo“ – tuto možnost udává 12 (44%) respondentek. Touto 

odpovědí je myšleno, že sociální oddělení v mnoha zdravotnických zařízeních ještě nebyla 

v době, kdy některé respondentky s delší praxí nastupovaly do práce. Poslední skupinou je 

„zařizuji si to sama“ – tu možnost zvolilo 7 (26%) respondentek. Touto odpovědí je myšleno, 

že mnohé respondentky uváděly, že si radši zajistí sociální oblast klienta sami v rámci 

ošetřovatelského plánu, v rámci zajištění komplexní péče o pacienta. (Viz. Obr. 13) 
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Položka č. 14: V jakých záležitostech týkajících se pacienta se nejčastěji obracíte na 

zdravotně-sociálního pracovníka? 

a) Zajištění návazné péče 

b) Zajištění sociálních dávek (např. příspěvek na péči) 

c) Zajištění kompenzačních pomůcek 

d) Zajištění sociální integrace 

e) Zajištění sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění, nebo jeho 

následkům 

f) Zajištění sociálního pohřbu 

g) Opuštění dítěte matkou – kontaktování odboru sociální péče o děti a mládež 

h) Jiné - uveďte 

 

Obr. č. 14 Graf záležitostí  

Z uvedeného grafu vyplývá, s jakými záležitostmi se respondenti nejčastěji obrací na 

zdravotně-sociální pracovníky. Tato polo-uzavřená otázka obsahuje i odpověď „jiné – 

uveďte“, tato odpověď ale nebyla nikým vyplněna. Respondentky mohly v této otázce 

zaškrtávat více odpovědí. Vychází nám, že nejčastěji se respondentky obrací na zdravotně-

sociálního pracovníka z důvodu „zajištění návazné péče“. Tuto možnost zvolilo 53 (32%) 

respondentek, na druhém místě se umístila možnost „zajištění sociálních dávek“, kterou 

zvolilo 28 (17%) respondentek, „zajištění kompenzačních pomůcek“ zvolilo 29 (18%) 

respondentů, „zajištění sociální integrace“ vybralo 22 (13%) respondentek, „zajištění 
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sociálně-právního“ poradenství zvolilo 20 (12%) respondentek, „zajištění sociálního pohřbu“ 

zvolilo 8 (5%) respondentek, poslední možnost “opuštění dítěte matkou“ zvolily 4 (3%) 

respondentky. (Viz. Obr. 14) 

 

Obr. č. 15 Graf nejčastějších  záležitostí 

V tomto grafu jsem zjišťovala, v jakých záležitostech se zdravotnický personál akutní 

péče nejčastěji obrací na zdravotně-sociální pracovníky. Z grafického znázornění vyplývá, že 

nejčastěji potřebuje „zajištění návazné péče“ 38 (35%) respondentek, „zajištění sociálních 

dávek“ 16 respondentek (15%), „zajištění kompenzačních pomůcek“ 19 (17%) respondentek, 

„zajištění sociální integrace“ 13 (12%) respondentek, „zajištění sociálně – právního 

poradenství ve vztahu k onemocnění, nebo jeho následkům 12 (11%) respondentek, zajištění 

sociálního pohřbu 7 (6%) respondentek, „opuštění dítěte matkou – kontaktování odboru 

sociální péče o děti a mládež“ 4 (4%) respondentky. (Viz. Obr. 15) 
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Položka č. 15 a): Vypište prosím, jaká pozitiva Vám přináší spolupráce se zdravotně-

sociálními pracovníky 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 16 Graf pozitiva  

V této otázce se zabýváme tím, jaká pozitiva respondentům přináší spolupráce se 

zdravotně-sociálními pracovníky. Na základě získaných odpovědí jsme vytvořili 4 kategorie: 

„ulehčení práce sestry“ udává 28 respondentek (50%), kategorii „lepší komunikace s rodinou, 

pacientem“ udává 6 (10%) respondentek, kategorii „možnost rychlejšího propuštění“ zvolilo 

11 respondentek a poslední kategorii: „zvýšení kvality péče“ udává 12 respondentek (20%). 

(Viz. Obr. 16)  
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Položka č. 15 b): Vypište prosím, jaká negativa Vám přináší spolupráce se zdravotně-

sociálními pracovníky 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 17 Graf negativa  

V této otázce se zabýváme tím, jaká pozitiva respondentům přináší spolupráce se 

zdravotně-sociálními pracovníky. Tato otázka je otevřená a každý respondent mohl vypsat 

maximálně 3 náplně práce.  Na základě odpovědí jsme vytvořili 3 kategorie. Kategorii 

„omezená znalost pacienta“, udávají 2 (33%) respondentky, kategorii: „špatná spolupráce se 

zdravotníky,“ zvolila 1 (17%) respondentka a kategorie: „nepružnost a pomalost ZSP ,“ byla 

zvolena 3 (50%) respondentkami. (Viz. Obr. 17)  
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Položka č. 16: Myslíte si, že je zdravotně-sociální pracovník přínosný ve Vašem 

zdravotnickém zařízení? (Označte na škále, 0= nejméně přínosné, 10= nejvíce přínosné) 

V této otázce respondenti kroužkovali na číselné škále. 

 

Obr. 18 Graf přínosnost  

V této otázce respondentky zaškrtávaly na číselné škále, jaký přínos má dle nich 

zdravotně-sociální pracovník v jejich zdravotnickém zařízení. Číselná škála se skládá 

z hodnot 0 - 10, hodnota 0 = nejmenší přínos, hodnota 10 = největší přínos. V tabulce jsme 

vypočítaly MODUS (hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji), 

který vyšel pro číslo 10, MEDIÁN (hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených 

výsledků na dvě stejně početné poloviny), nám vyšel číslo 8. SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

(statistická hodnota, která nám ukazuje, jak moc se mohou lišit výsledky od průměrného 

výsledku) vyšla jako číslo 2,43. Graf znázorňuje jednotlivé hodnoty a četnost jejich výskytu. 

Nejvíce zaškrtávaným číslem na škále je č. 10, které zvolilo 19 respondentů a č. 8, které 

zaškrtávalo 14 respondentů, číslo 2 a číslo 4 nebylo vůbec respondenty zaškrtnuto.            

(Viz. Obr. 18)  
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Položka č. 17: Jste s prací zdravotně-sociálního pracovníka spokojen/a? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

Obr. 19 Graf spokojenost  

Spokojenost s prací zdravotně-sociálního pracovníka udává 33 (53%) respondentek, na 

odpověď „spíše ano“, odpovídalo 25 (40%) respondentek, negativních odpovědí bylo 

podstatně méně. Odpověď „spíše ne“ zvolily 4 (7%) respondentky a na odpověď“ „určitě ne“ 

neodpověděl nikdo. (Viz. Obr. 19) 

Pokud respondentky odpověděly na tuto otázku b.) „spíše ano,“ c.) „spíše ne,“ d.) 

„určitě ne,“ pokračovaly ve vyplňování dotazníku otázkou č. 18, jestliže odpověděly možností 

a.) „ano“, pokračovaly otázkou č. 19. 
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Obr. č. 20 Graf pracovní spokojenosti 

Grafické znázornění, které rozděluje respondentky na péči akutní a péči dlouhodobou 

udává, že v akutní péči je s prací zdravotně-sociálních pracovníků spokojeno 24 (53%) 

respondentek, spíše spokojeno 19 respondentek (42%) a spíše nespokojeny 2 (5%) 

respondentky. V péči dlouhodobé je s prací spokojeno 9 (53%) respondentek, spíše spokojeno 

6 (35%) respondentek a spíše nespokojeny byly 2 (12%) respondentky. Zvolit možnost 

„určitě ne“ nevyužila žádná respondentka z akutní ani dlouhodobé péče. (Viz. Obr. 20)  
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Položka č. 18: Co byste změnil/a na práci zdravotně-sociálního pracovníka? 

a) Více týmové spolupráce 

b) Měl by být více orientovaný na problematiku jednotlivých oddělení 

c) Měl by mít více kompetencí 

d) Změna chování a přístupu k práci 

e) Více flexibility 

f) Jiné - uveďte 

 

Obr. 21 Graf změny  

Žádná respondentka v této polo - uzavřené otázce nevyužila možnosti sama něco 

připsat, a tak respondentky pouze vybíraly z nabízených možností. Do grafu nebyla z důvodu 

přehlednosti nikým nezodpovězená možnost přidávána. Bylo možno zaškrtávat více 

možností. Více týmové spolupráce by ocenilo 15 (33%) respondentek, větší orientovanost na 

problematiku jednotlivých oddělení by uvítalo 9 (20%) respondentek, 17 (38%) respondentek 

by ZSP (zdravotně-sociálním pracovníkům) přidalo více kompetencí. Změna chování a 

přístupu k práci by byla vítaná 1 (2%) respondentkou. Více flexibility od ZSP by uvítaly 3 

(7%) respondentky. (Viz. Obr. 21)  
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Položka č. 19: Myslíte si, že je dostatečný počet ZSP ve Vašem zdravotnickém zařízení? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Obr. 22 Graf dostatečný počet 2 

Bylo zjištěno, že 50 (77%) respondentek si myslí, že je dostatek ZSP ve zdravotnickém 

zařízení kde pracují, naopak 15 (23%) respondentek uvádí nedostatek ZSP ve zdravotnickém 

zařízení. (Viz. Obr. 22) 

Položka č. 20: Existuje přibližný časový limit na vyřízení Vaší žádosti? 

a) Ano 

b) Ne 

Tab. č. 3 Časový limit 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 26 40% 

Ne 39 60% 

∑ 65 100% 

 

Tato otázka zjišťuje, zda existuje přibližný časový limit na vyřízení respondentčiných 

žádostí. Existenci přibližného časového limitu zakroužkovalo 26 (40%) respondentek, absenci 

časového limitu zakroužkovalo 39 (60%) respondentek. (Viz. Tab. 3) 

Jestliže respondentky odpověděly na tuto otázku b.) „ano“, pokračovaly ve vyplňování 

dotazníku otázkou č. 21, jestliže odpověděly možností a.) „ne“, pokračovaly otázkou č. 22. 
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Položka č. 21: Pokud ANO, uveďte, za jak dlouho od podání Vaší žádosti je požadavek 

vyřízen. 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 23 Graf vymezení doby  

Otázka zjišťuje, jaká je přibližná doba na vyřízení respondentčiny žádosti. Protože se 

jedná o otevřenou otázku, tak jsme stanovili 3 kategorie: 16 (59%) respondentek udává, že 

jejich žádost vyřešena přibližně do 3 dnů, 7 (26%) respondentek udává jako přibližný limit 

vyřešení své žádosti 1 týden, zbylé 4 (15%) respondentky udávají jako přibližný limit na 

vyřešení své žádosti 2 týdny. (Viz. Obr. 23)  

59% 

26% 

15% 

Do 3 dnů 

Do 1 týdne 

Do 2 týdnů 
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Položka č. 22: Dostáváte zpětnou vazbu od zdravotně-sociálního pracovníka, jak 

zajišťuje návaznou péči o klienty? 

a) Vždy 

b) Občas  

c) Nikdy 

 

Obr. 24 Graf zpětná vazba  

V této otázce byla možnost volby ze tří položek. Zpětnou vazbu dostává vždy 29 (46%) 

respondentek, občasnou zpětnou vazbu dostává 28 (44%) respondentek, zpětnou vazbu nikdy 

nedostává 6 (10%) respondentek. (Viz. Obr. 24)  

46% 

44% 10% 

Vždy  

Občas 

Nikdy 
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Položka č. 23: Odkazujete pacienta či pacientovu rodinu se sociální problematikou na 

ZSP? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

Obr. 25 Graf odkazování na ZSP  

Z tohoto grafu je patrné, že většina respondentek odkazuje pacienta či jeho rodinu na 

zdravotně-sociálního pracovníka. Na možnost „určitě ano“ odpovědělo 47 (72%) 

respondentek, “spíše ano“ odpovědělo 10 (15%) respondentek. Negativních odpovědí je 

výrazně méně než těch pozitivních. „Spíše ne“ odpovědělo 5 (8%) respondentek, „ne“ udávají 

3 (5%) respondentky. (Viz. Obr. 25) 

Otázku č. 24 vyplňovaly pouze ty respondentky, které odpověděly na tuto otázku b.) 

„spíše ano,“ c.) „spíše ne,“ d.) „určitě ne.“   
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Položka č. 24: Z jakého důvodu neodkazujete klienty či jejich rodiny na ZSP? 

U této otázky měli respondenti možnost volné odpovědi. 

 

Obr. 26 Graf důvody neodkazování  

Tato otázka se zabývá důvody, které vedou respondentky k tomu, že neodkazují klienty 

nebo jejich rodiny na zdravotně-sociální pracovníky. Pro možnost statického zpracování dat 

jsme vytvořili tyto kategorie: „zařizuje lékař, nadřízený“ touto kategorií je myšleno, že si 

sociální problematiku zařizuje lékař, nebo nadřízený respondentek výhradně sám. Kategorie: 

„oddělení nespolupracuje se ZSP,“ touto kategorií je myšleno, že na daném oddělení se 

nenavázala spolupráce se ZSP, kategorie: „krátkodobé hospitalizace, soběstační klienti“, 

v této kategorii nám respondentky oznamují, že na jejich oddělení, kde se nenachází 

nemohoucí osoby, nejsou intervence ZSP nutné. Kategorie: omezená dostupnost ZSP“ 

znamená, že se k respondentkám dostává zdravotně-sociální pracovník se zpožděním (např. 

kvůli malému počtu ZSP ve zdravotnickém zařízení. Na kategorie: „zařizuje lékař, nadřízený“ 

odpověděly 4 (25%) respondentky, „oddělení nespolupracuje se ZSP“ odpovědělo 5 (31%) 

respondentek, „krátkodobé hospitalizace, soběstační pacienti“ odpověděly 4 (25%) 

respondentky, „omezená dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka odpověděly 3 (19%) 

respondentky. (Viz Obr. 26)  
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5 Diskuse 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak ostatní nelékařské profese hodnotí 

spolupráci se zdravotně-sociálními pracovníky. V návaznosti s tímto cílem souvisí pět 

stanovených dílčích cílů. V této části bakalářské práci bychom chtěli vyhodnotit, zda se 

předem zvolené výzkumné otázky potvrdily či nepotvrdily. 

Ráda bych zde prezentovala výsledky výzkumu. 

5.1 Výzkumná otázka č. 1 

Byli seznámeni s  kompetencemi zdravotně-sociálních pracovníků lépe nelékařské 

zdravotnické profese z dlouhodobé péče, než nelékařské zdravotnické profese z akutní 

péče? 

Tato výzkumná otázka je vázána s dotazníkovou otázkou č. 8, která zjišťovala, zda byl 

zdravotnický personál seznámen s kompetencemi zdravotně-sociálních pracovníků. Z 

výzkumu vyplynulo, že byl seznámen s kompetencemi ve větší míře zdravotnický personál 

z dlouhodobé péče (71%), než ten ze z akutní péče (37%). 

Výsledek byl očekávaný, jelikož pracovníci v dlouhodobé péči mají obvykle více času 

na klienty-pacienty. 

Výzkumná otázka byla potvrzena. 

5.2 Výzkumná otázka č. 2 

Jsou informovány nelékařské zdravotnické profese v akutní péči o kompetencích 

zdravotně-sociálních pracovníků častěji vrchními sestrami než staničními sestrami? 

Tato výzkumná otázka se pojí s výzkumnou otázkou č. 9, která zjišťovala, kdo 

konkrétně seznámil zdravotnický personál s kompetencemi zdravotně-sociálních pracovníků. 

Dle výsledků výzkumu jsou respondentky z akutní péče častěji informovány staničními 

sestrami (55%), než vrchními sestrami (45%). 

V této otázce jsem očekávala, že budou informovat o kompetencích ZSP spíše vrchní 

sestry. 

 

Výzkumná otázka nebyla potvrzena. 
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5.3 Výzkumná otázka č. 3 

Spolupracují nelékařské zdravotnické profese z dlouhodobé péče se zdravotně-

sociálními pracovníky častěji, než nelékařské zdravotnické profese z akutní péče? 

Tato výzkumná otázka se váže k otázce č. 11. V dotazníkové otázce č. 11 jsme se 

zdravotníků ptaly, jak často využívají služeb zdravotně-sociálních pracovníků. Z dotazníků 

vyplývá, že respondentky z dlouhodobé péče spolupracují se zdravotně-sociálními pracovníky 

více, než respondentky z akutní péče. Denní spolupráci zvolilo 35% respondentek 

z dlouhodobé péče, za to u respondentek z akutní péče byla tato možnost zvolena pouze 15%. 

Tento výsledek jsem neočekávala, jelikož jsem předpokládala, že v akutní péči je denně 

třeba řešit více úkonů, např. neustále překlady pacientů do domácí péče, či 

institucionalizovaných návazných služeb. 

Výzkumná otázka byla potvrzena. 

5.4 Výzkumná otázka č. 4 

Obrací se častěji nelékařské zdravotnické profese z akutní péče na zdravotně-sociální 

pracovníky z důvodu zajištění následné péče, než z důvodu souvisejících se sociálně-

právním poradenstvím? 

Tato výzkumná otázka se pojí s otázkou č. 14, která je zaměřena na jednotlivé 

záležitosti, se kterými zdravotnický personál obrací nejčastěji na zdravotně-sociální 

pracovníky. Dle výsledků výzkumu se respondentky z akutní péče obrací nejčastěji na 

zdravotně-sociální pracovníky z důvodu „zajištění následné péče“ (35%). Důvod „zajištění – 

sociálně právního poradenství ve vztahu k onemocnění, nebo jeho následkům“ se umístil na 5. 

místě. Možností „zajištění návazné péče“ je v případě potřeby myšleno přemístění pacienta 

buď do jiného zdravotnického zařízení (např. LDN), nebo propuštění do domácího prostředí a 

zajištění pečovatelské služby, služby osobní asistence či domácí zdravotní péče. „Zajištění 

sociálních dávek“ znamená, že zdravotně-sociální pracovník nabídne klientovy sepsání a je-li 

to vzhledem ke klientovu-pacientovu stavu nutné i vyřízení dávky (např. příspěvku péči, 

hmotné nouze aj.). „Zajištění kompenzačních pomůcek“ je důležité při narušené mobilitě 

klienta-pacienta. Jak již z názvu vyplývá, kompenzační pomůcky kompenzují porušenou či 

jinak omezenou funkčnost organismu. Pro ucelenou představu můžeme do kompenzačních 

pomůcek zařadit např. francouzské berle, sedáky do vany. „Zajištění sociální integrace“ značí 

opětovné začlenění osob do společnosti. Odpovědí „zajištění sociálně – právního poradenství 

ve vztahu k onemocnění, nebo jeho následkům“, je např. míněno informování, na co má 

pečující osoba právo. „Zajištění sociálního pohřbu“ je nutné vyřídit, pokud v daném 
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zdravotnickém zařízení zamře osoba, která buď nemá rodinu, nebo rodina odmítne vystrojit 

zemřelému pohřeb. „Opuštění dítěte matkou – kontaktování odboru sociální péče o děti a 

mládež byla nejméně udávaná odpověď, kterou je míněno zajištění péče o dítě. 

Výzkumná otázka byla potvrzena. 

5.5 Výzkumná otázka č. 5 

Jsou spokojenější s činností zdravotně-sociálních pracovníků více nelékařské 

zdravotnické profese z akutní péče, než ty z dlouhodobé péče? 

Tato výzkumná otázka se váže k dotazníkové otázce č. 17. Otázka č. 17 zkoumá 

spokojenost zdravotnického personálu s prací zdravotně-sociálního pracovníka. Z výzkumu 

vyplývá, že více jsou spokojeny s prací zdravotně-sociálních pracovníků nelékařské profese 

z akutní péče. Tato odpověď mne spíše překvapila, vzhledem k tomu, že v jiných otázkách 

fungovala lépe spolupráce s pracovníky z dlouhodobé péče. 

Výzkumná otázka byla potvrzena.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením spolupráce se zdravotně-sociálními 

pracovníky z pohledu ostatních nelékařských profesí. Jestliže je vytvořena a zachována 

kvalitní spolupráce mezi zdravotně-sociálními pracovníky a ostatními nelékařskými 

profesemi, přináší to lepší, komplexnější zajištění péče. Při spojení jednotlivých 

zdravotnických profesí v multidisciplinární tým dochází snadněji ke splnění bio – psycho – 

sociálních a spirituálních potřeb. 

Ve výzkumné části byly zpracovány dotazníky, které byly určené pro nelékařské 

zdravotnické profese z akutní péče (chirurgické odd., interní odd., gynekolog. odd.) a 

dlouhodobé péče (léčebny dlouhodobě nemocných, následná rehabilitační péče). Hlavním 

cílem práce bylo zjistit, jaká míra spolupráce je mezi ostatními nelékařskými profesemi a 

zdravotně-sociálními pracovníky v různých zdravotnických zařízeních. Nejprve jsem 

mapovala, zda zdravotníci znají kompetence zdravotně-sociálních pracovníků, nejčastější 

důvody, pro které se obracejí na ZSP a porovnávala jsem frekvenci spolupráce mezi 

jednotlivými nelékařskými profesemi a ZSP.  

Po vyhodnocení dotazníků jsem dospěla k názoru, že 54% respondentek bylo 

informováno o kompetencích ZSP a 46% nebylo vůbec informováno. Nejčastějším 

edukátorem v oblasti kompetencí ZSP byly vrchní sestry. Nejčastěji se na ZSP obraceli 

zdravotníci z důvodu zajištění návazné péče, nejméně kvůli komunikaci s úřady. Co se týče 

frekvence spolupráce ostatních nelékařských profesí se zdravotně-sociálními pracovníky, tak 

nejčastěji se obrací na ZSP  „1x týdně“ (43%), „nikdy“ se neobrací na ZSP (14%). 

Je potěšující, že převážná většina respondentek si myslí, že je ZSP ve zdravotnickém 

zařízení přínosný. Bylo zjištěno, že 77% respondentek si myslí, že je dostatečný počet ZSP ve 

zdravotnickém zařízení. 

Na základě proběhlého výzkumu bych doporučovala, aby byl veškerý zdravotnický 

personál plošně informován o kompetencích ZSP, protože jedině tak, když bude vědět, v čem 

mu může zdravotně-sociální pracovník pomoci, tak se na něho bude více a s větší jistotou 

obracet. V ideálním případě by byly seznamovány např. formou přednášky, prezentace ostatní 

nelékařské profese přímo od zdravotně-sociálních pracovníků s činnostmi, které řeší ve 

vztahu k jednotlivým oddělením. 
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V práci jsme si ověřili, že roste spolupráce a kredit profese zdravotně sociálních-

pracovníků s ostatními zdravotnickými profesemi. V rámci dotazníkového šetření si 

zdravotníci uvědomili důležitost ZSP ve zdravotnickém zařízení. 
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C Seznam příloh  

Příloha - Dotazník 

Příloha - Vyhláška č. 55/2011 sb.  
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Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Lenka Horáková a jsem studentkou 3. ročníku Fakulty zdravotnických studií na 

Univerzitě Pardubice. Tento dotazník slouží jako podklad pro zpracování mé bakalářské 

práce, ve které se zabývám hodnocením spolupráce se zdravotně-sociálními pracovníky 

z pohledu ostatních nelékařských profesí. Dotazník je zcela anonymní a získané údaje využiji 

jen pro vlastní potřebu. V otázkách prosím zaškrtněte jen jednu možnost, v případě více 

možných odpovědí je to u otázky napsané, volné odpovědi dopište prosím max. 2-3 větami. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas. 

 

1. Pohlaví: 

 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Jaké máte vzdělání? 

 

a) Středoškolské 

b) Vyšší odborné 

c) Vysokoškolské 

d) Specializační 

 

3. Jaké zaměstnání vykonáváte v tomto zdravotnickém zařízení? 

 

a) Zdravotnický asistent 

b) Všeobecná sestra 

c) Porodní asistentka 

d) Fyzioterapeut/ka 

e) Ergoterapeut/ka 

 

4. Jakou délku praxe máte? 

 

Uveďte ……………………………………………………………………...……… 

 

5. Na jakém oddělení pracujete? 

 

Uveďte …………...............………………………………………………………… 

 

6. Víte, jaká je náplň práce zdravotně-sociálního pracovníka (dále ZSP) ve 

zdravotnickém zařízení? 

 

Vypište max. 3 náplně práce .…………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………............ 
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7. Spolupracujete Vy osobně se ZSP? 

 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Pouze výjimečně 

d) Spíše ne 

e) Rozhodně ne 

 

8. Seznámil Vás někdo s kompetencemi ZSP ve Vašem zdravotnickém zařízení? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

9. Pokud ANO, uveďte kdo ………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. Myslíte si, že k lepší týmové spolupráci přispívá (by přispěla) znalost 

kompetencí a náplní práce ZSP? 

  

a) Určitě ano  

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

 

11. Jak často využíváte služeb ZSP? 

 

a) Denně 

b) Alespoň 1x týdně 

c) Maximálně 1x měsíčně 

d) Maximálně 1x ročně 

e) Nikdy 

 

12. Začal/a jste spolupracovat se sociálním oddělením ihned od nástupu do 

zaměstnání? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

13. Pokud NE, proč: 

 

Uveďte …….……………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………... 
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14. V jakých záležitostech týkajících se pacienta se nejčastěji obracíte na ZSP? 

(možno zaškrtnout více odpovědí) 

 

a) Zajištění návazné péče 

b) Zajištění sociálních dávek (např: příspěvek na péči) 

c) Zajištění kompenzačních pomůcek 

d) Zajištění sociální integrace 

e) Zajištění sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění, nebo jeho 

následkům 

f) Zajištění sociálního pohřbu 

g) Opuštění dítěte matkou – kontaktování odboru sociální péče o děti a mládež 

h) Jiné – uveďte 

 

 ……………………………………………………………………………………... 

 

15. Vypište prosím jaká pozitiva a jaká negativa Vám přináší spolupráce se ZSP. U 

každého vypište max. 3 položky 

 

a) POZITIVA   ……………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………… 

   

b) NEGATIVA ………………….………………………………………………….… 

 

………………..………………………………………………………………..…… 

 

16. Myslíte si, že je zdravotně-sociální pracovník přínosný ve Vašem zdravotnickém 

zařízení? (Označte na škále, 0 = nejméně přínosné, 10 = nejvíce přínosné) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

17. Jste s prací zdravotně-sociálního pracovníka spokojen/a? 

 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 
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Otázku č. 18 vyplňte, pouze pokud jste v ot. č. 17 odpověděl/a  Spíše ano, Spíše ne či Ne.                     

 

18. Co byste změnil/a na práci ZSP ? 

 

a) Více týmové spolupráce 

b) Měl by být více orientovaný na problematiku jednotlivých oddělení 

c) Měl by mít více kompetencí 

d) Změna chování a přístupu k práci 

e) Více flexibility 

f) Jiné - uveďte  

 

………………………………………………………………………. 

 

19. Myslíte si, že je dostatečný počet ZSP ve Vašem zdravotnickém zařízení? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

20. Existuje přibližný časový limit na vyřízení Vaší žádosti? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

21. Pokud ANO, uveďte, za jak dlouho od podání Vaší žádosti je požadavek  

vyřízen:  

 

……………………………………………………………………………….. 

22. Dostáváte zpětnou vazbu od ZSP, jak zajišťuje návaznou péči o klienty? 

 

a) Vždy 

b) Občas 

c) Nikdy 

 

23. Odkazujete pacienta či pacientovu rodinu se sociální problematikou na ZSP? 

 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 
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Otázku č. 24 vyplňte pouze, pokud jste v otázce č. 23 odpověděli Spíše ano, Spíše ne, či 

Ne. 

 

24. Z jakého důvodu neodkazujete klienty či jejich rodiny na ZSP ? 

 

Uveďte ………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………

.  
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Ergoterapeut: 

Ergoterapeut vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 v oboru ergoterapie (léčba prací) a 

dále stanoví a provádí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře v souladu s 

diagnózou a doporučeným postupem lékaře a na základě vlastních vyšetření optimální 

varianty a kombinace ergoterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného 

lékařem. Přitom zejména může: 

a) provádět ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu aktivit pacienta, hodnocení 

senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve 

vztahu k analýze běžných denních činností (ADL), 

b) provádět hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) v nemocničním i ve 

vlastním sociálním prostředí, 

c) provádět hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a 

sociálního prostředí, 

d) na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavovat 

krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie, vybírat specifické ergoterapeutické 

postupy a metodiky, v rámci multidisciplinárního týmu vytvářet dlouhodobý plán 

komplexní rehabilitace, 

e) aplikovat ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii s 

cílem zlepšení funkční schopnosti pacienta, 

f) navrhovat a popřípadě zhotovovat kompenzační a technické pomůcky a učit pacienty, 

jimi určené osoby a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat, 

g) poskytovat poradenské služby a instruktáže v otázkách adaptace, kompenzace a 

substituce poruch a onemocnění, 

h) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti v rámci ergodiagnostiky, 

analyzovat zbylý pracovní potenciál, trénovat toleranci zátěže a vytrvalosti a ve 

spolupráci s ostatními odborníky doporučovat vhodné pracovní a studijní začlenění 

zdravotně postižených. (vyhláška 55/2011 ) 

 

Porodní asistentka: 

Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez 

odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné 

ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského  

procesu. Přitom zejména může:  
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a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, 

ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-

právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat, 

b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a 

gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav 

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet 

jeho komplikacím, 

d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná 

ke sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, 

poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat 

ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a 

porodnictví, 

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, 

rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují 

zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět 

neodkladná opatření, 

f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést 

fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést 

i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací 

nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví. (vyhláška 55/2011) 

 

Fyzioterapeut: 

Fyzioterapeut vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále stanoví a provádí bez 

odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře případně v souladu s doporučeným 

postupem lékaře, pokud je stanoven, a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a 

kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem. 

Přitom zejména může: 

a) provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, 

zejména zjišťování anamnézy, vyšetření postury, pohybového systému, vyšetření 

jednotlivých tělesných segmentů, vyšetření dechových funkcí, a to zejména pomocí 

manuálních postupů, měření, specifických testů a přístrojových diagnostických metod, 
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b) provádět komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch 

pohybového systému, diagnostiku bolestivých a spoušťových bodů, algeziologické 

vyšetření, škálové hodnocení spasticity a dalších neurologických projevů, 

c)  provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie, 

d) provádět cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu pacientů, 

e) na základě fyzioterapeutické diagnózy stanovit individuální fyzioterapeutický 

krátkodobý a dlouhodobý plán se znalostí patofyziologie onemocnění, vady nebo 

poruchy, 

f) aplikovat podle aktuálního stavu pacientů fyzioterapeutické a kinezioterapeutické 

metody, například manuální a přístrojové, provádět interpretaci a korekci funkčních 

poruch pohybového systému, zejména poruch postury, lokomoce, hybnosti, 

fyzioterapeutickými a reedukačními metodami, prostřednictvím pohybu a dalších 

fyzioterapeutických metod cíleně ovlivňovat funkce dalších systémů, včetně 

psychických funkcí, 

g) doporučovat kompenzační pomůcky dle stavu pacientů, 

h) aplikovat metody fyzikální terapie a balneologické procedury, 

i) hodnotit výsledný efekt fyzioterapeutické péče. (vyhláška 55/2011 ) 

 

Všeobecná sestra: 

1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez 

indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje 

základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského 

procesu. Přitom zejména může 

a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, 

rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské 

praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu 

výživy), 

b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, 

elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry, 

c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, 

d) zajišťovat herní aktivity dětí, 
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e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 

kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky), 

f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost, 

g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, 

centrální a periferní žilní vstupy, 

h) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to 

je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s 

ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence 

dalších poruch z mobility, 

i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, 

j) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat 

pro ně informační materiály, 

k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce 

sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách 

sociálních a sociálněprávních, 

l) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů, 

m) provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti 

lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta, 

n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek10, (dále jen 

„léčivé přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, 

o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11 a prádlo, manipulovat s 

nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

2) Všeobecná sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou 

způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s 

diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. b) až i) 

při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. 

3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a 

dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným 
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postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje 

ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může 

a) podávat léčivé přípravky10 s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců 

a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak, 

b) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, 

c) provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál                     

a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické, 

d) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, 

e) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové 

katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře, 

f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy 

pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně 

žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, 

g) provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let. 

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře může 

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty12, 

b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků13 a dále bez odborného dohledu 

na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji. 

(vyhláška 55/2011) 

 

Zdravotně-sociální pracovník: 

Zdravotně-sociální pracovník vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného 

dohledu a bez indikace může 

a) provádět sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné 

vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou 

ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci, 

b) provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k 

onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace 

návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě 
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dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní 

situace pacienta, 

c) sestavovat plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, 

druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky 

tato opatření realizovat, 

d) zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, 

e) účastnit se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících 

fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo 

jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získávat 

pacienty a jejich sociální okolí, 

f) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě a organizaci 

rekondičních pobytů, 

g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, 

včetně zajištění další péče a služeb, 

h) v případě úmrtí pacientů provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých 

zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím. 


