
KONTAKT – 4/10 
Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky 
Časopis byl v roce 2008 zařazen Radou vlády pro vědu a výzkum do Seznamu recenzovaných neim-
paktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslova-
ca (BMČ). Vychází čtvrtletně.  
 
 
Šéfredaktor: Ivan Dylevský  
Odpovědný redaktor: Jiří Šimek 
Technický redaktor: Eva Ježková  
 
REDAKČNÍ RADA 
 
Balogh Zoltan (HU), Dylevský Ivan (CZ), Gerzmava Otar (GE), Hubík Stanislav (CZ), Krčméry 
Vladimír (SK), Longo Leonardo (I), Makela Anu (FIN), Novotný Jozef (SK), Papp Katalin (HU), 
Rakovič Miloslav (CZ), Stránský Pravoslav (CZ), Šoltéz  Ladislav (SK), West Daniel J., jr (USA) 
 
Horáček Jaroslav (CZ), Kahoun Vilém (CZ), Kozlová Lucie (CZ), Levická Jana (SK), Masár Oto 
(SK), Mojžíšová Adéla (CZ), Navrátil Leoš (CZ), Rosina Jozef (CZ), Tóthová Valérie (CZ), Velemín-
ský Miloš (CZ) 
 
 
Jazyková korektura: Jan Vitoň  
Překlad: Miloslav Rakovič  
 
 
VYDAVATEL 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 
Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
 
 
K otištění jsou přijímány rukopisy týkající se zdravotně sociální problematiky, ošetřovatelství, kvality 
života, právních otázek ve zdravotnictví, filozofické etiky, bioetiky a filozofické antropologie. 
Časopis Kontakt vychází čtvrtletně. Všechny příspěvky jsou recenzovány. 
 
 
ADRESA REDAKCE 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zdravotně sociální fakulta  
KONTAKT 
J. Boreckého 27 
370 11 České Budějovice 
 
Objednávky přijímá redakce 
Tel.:  +420 389 037 834 
E-mail: kontakt@zsf.jcu.cz 
 

Tisk: Tiskárna Vlastimil Johanus, číslo 4/2010 vyšlo v prosinci 2010, ISSN 1212-4117 





KONTAKT – Ročník 12 – Číslo 4 – 2010 
 
 
 
Editorial – Vůdcovství v ošetřovatelství  
(Věra Veisová, Valérie Tóthová) ...........................................................................................................  369 
 
 
OŠETŘOVATELSTVÍ 
Názory odborné a laické veřejnosti na možné uplatnění porodní asistentky  
v komunitní péči (Andrea Festová, Sylva Bártlová, Valérie Tóthová)...............................................  380 
Podpora rodičů při prenatálním úmrtí  
(Pavla Kasparková, Radka Bužgová)......................................................................................................  387 
Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů 
(Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová) ..................................................  399 
Návrh kritérií výberu expertov pre validizáciu ošetrovateľských diagnóz v ČR a SR 
(Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Juraj Čáp, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová) ....................  407 
 
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY 
Vybrané aspekty kvality života studentů technické univerzity 
(Zdeněk Valjent, Libor Flemr)................................................................................................................  414 
Analýza potřebnosti dobrovolníků ve zdravotně sociální oblasti 
(Barbora Vernerová, Alena Sitárová) .....................................................................................................  425 
Hledání modelu péče o nesoběstačné rodinné členy 
(Romana Benešová)..................................................................................................................................  435 
Výše příspěvku na péči u rehabilitantů s roztroušenou sklerózou  
(Hana Matlasová) ......................................................................................................................................  446 
Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních  
sociálních služeb (Věra Jeřábková, Ladislav Průša)..............................................................................  457 
 
 
BIOMEDICÍNA 
Svalový vzorec kloubu 
(Miroslav Tichý, Eva Macková, Marek Jelínek, František Ťupa)........................................................  464 
Funkční blokáda kloubu a její příznaky 
(Miroslav Tichý, Marek Jelínek, Eva Macková) ....................................................................................  472 
 
 
POPULARIZAČNÍ VĚDY 
Biologický účinek ultrafialového záření 
(Zuzana Freitinger Skalická, Zdeněk Hon, Leoš Navrátil) .................................................................  480 
 
VARIA 
Majú naše vysoké školy pomáhať riešiť zdravotné a sociálne problémy doma alebo  
v rozvojových krajinách? (Libuša Radková, Miloš Velemínský) ........................................................  487 
Nesezdané soužití – součást proměny rodiny 
(Miluše Vítečková, Iva Brabcová)...........................................................................................................  488 
Metodika měření podtlaku ve sběrných láhvích Redonovy drenáže 
(Andrea Sedláčková, Arnošt Pellant, Jan Mejzlík, Pavel Rozsíval) ....................................................  500 
 

O
B

SA
H

 



RECENZE 
Recenze – Záškodná, H., Mlčák, Z.: Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie 
(František Baumgartner) ..........................................................................................................................  504 
Recenze – Charvátová, M., Popkov, A.: Základní vědomosti o chemických, biologických  
a jaderných zbraních a možnostech jejich teroristického zneužití (Jiří Patočka)..............................  505 
Recenze – Bajgar Jiří (editor): Central and Peripheral Nervous System: Effects of Highly  
Toxic Organophosphates and Their Antidotes (Jiří Patočka) ............................................................  506 
Recenze – Dudák, V., Holečková, M.: Myšlenkování. V zahradách bohů, snílků a filosofů 
(Jan Vitoň) .................................................................................................................................................  507 
 
 
ZPRÁVY 
10. česká speciální olympiáda v Praze a katedra výchovy ke zdraví PF JU 
(Vlasta Kursová) .......................................................................................................................................  509 
Integrační akce pro osoby se zdravotním postižením „Spolu to dokážeme“ 
(Vlasta Kursová) .......................................................................................................................................  513 
Zpráva z konference XVI. královéhradecké ošetřovatelské dny 
(Marie Trešlová, Andrea Hudáčková) ...................................................................................................  517 
 
 
Instrukce pro autory .............................................................................................................................  518 
 
 

O
B

SA
H

 



                                                 Kontakt 4/2010     369 

E
D

IT
O

R
IA

L
 

VŮDCOVSTVÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ 
Leadership in nursing  
 
 
Věra Veisová, Valérie Tóthová 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství 
 
 
Summary 
The theme “leadership in nursing” have still recently been an unknown concept. Many people 
unconsciously applied its elements to their professional as well as private life, used particular 
methods of the leadership and thus achieved required targets not only in their work with clients but 
also with their families. The “leadership” itself was then considered rather in association with war 
conflicts and dictators than with methods of the work with people, which can be used within the 
framework of the nursing process or other peaceful activities. The purpose of the work presented 
here is a presentation of results of the analysis of domestic as well as foreign expert sources, which 
deal with problems of the leadership and nursing and with their mutual interconnections. It is 
focused on the theory of the leadership, its main characters, methods and approaches to the 
evaluation of results, which can be very well implemented in the nursing professions. It also indicates 
persons known from the history of nursing who were able to convince many people about necessary 
changes in and development of the nursing education, research and use of statistical data etc. thanks 
to their ability and untiring work. By way of examples from history, doubtless advantages of leading 
are documented compared to other styles aimed at achieving targets, which usually are not effective. 
Emphasize is put on a sufficient information basis, ability to work with facts, skill in handling with 
people and inducing enthusiasm in changes. This everything belongs to characteristics of good 
leaders, who contributed to the development of nursing. By way of examples, let us mention 
Florence Nightingale, doc. Marta Staňková or a Swiss businessman and founder of the International 
Red Cross Henri Dunant. 
 
Key words: leadership – nursing – leadership in nursing – implementation of changes 
 
Souhrn 
Téma „vůdcovství v ošetřovatelství“ bylo ještě v nedávné době neznámým pojmem. Mnozí lidé jeho 
prvky nevědomky aplikovali ve svém profesním i soukromém životě, využívali jednotlivé metody 
vedení a dosahovali tak požadovaných cílů nejen v práci s klienty, ale i s jejich rodinami. Samotné 
„vůdcovství“ pak bylo spíše spojováno s válečnými konflikty a vlivnými diktátory než s metodou 
práce s lidmi, kterou lze využít v rámci ošetřovatelského procesu či jiné mírové aktivity. Předmětem 
předkládané práce je prezentace výsledků analýzy domácích a zahraničních odborných zdrojů, které 
se problematikou vůdcovství a ošetřovatelství zabývají, a jejich vzájemné propojení. Zaměřuje se na 
teorii vůdcovství, jeho hlavní znaky, metody a způsoby hodnocení výsledků, které se v ošetřovatelské 
profesi mohou velmi dobře uplatnit. Zároveň také poukazuje na postavy z historie ošetřovatelství, 
které svými schopnostmi a neúnavnou prací dokázaly přesvědčit mnohé o nutnosti změn a rozvoje 
ošetřovatelského vzdělávání, výzkumu, využívání statistických dat apod. Na příkladech z historie pak 
dokládá nesporné výhody vedení oproti jiným stylům zaměřeným na dosahování stanovených cílů, 
které nebývají tak efektivní. Přitom je však stále kladen důraz na dostatečnou informační základnu, 
schopnost pracovat s fakty, umění jednat s lidmi a dokázat ostatní nadchnout pro změnu. To vše 
a mnohem více náleží k vlastnostem dobrých vůdců, kteří přispěli k rozvoji ošetřovatelství. Pro 
příklad jmenujme Florence Nightingale, doc. Martu Staňkovou či švýcarského obchodníka, 
zakladatele Mezinárodního červeného kříže Henriho Dunanta. 
 
Klíčová slova: vůdcovství – ošetřovatelství – vůdcovství v ošetřovatelství – realizace změn 
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ÚVOD 
Tvorba a realizace změn nebývají vždy populár-
ní, přesto se jim mnozí věnují. A tak jako mělo 
19. století svou Florence Nightingale, má i sou-
časné ošetřovatelství své vůdčí osobnosti. Ty se 
podílejí na udávání směru, jakým by se mělo 
ošetřovatelství v budoucnu ubírat. Mnohdy jsou 
jejich jména odborné i laické veřejnosti nezná-
má, ale výsledky jejich činnosti vídáme kolem 
sebe dnes a denně. Přitom to nemusí být jen 
tvorba zákonů, vyhlášek, nových modelů pro 
poskytování péče, ale může to být i kvalitní rea-
lizace ošetřovatelského procesu či aplikace vý-
sledků výzkumů do klinické praxe. 
 
Teorie vůdcovství 
Vůdcovství bylo po dlouhou dobu považováno 
za ryze autonomní jev, který byl výsadou několi-
ka málo nadaných jedinců ve vedoucích pozi-
cích nejrůznějších oborů. V současnosti však 
mezi odbornou veřejností převládá názor, podle 
kterého je vůdcovství pouze jednou stranou 
mince. Druhou stranou je následovnictví, které 
je určitým protipólem a spolu s vůdcovstvím 
tzv. relačním fenoménem. Podstatná je zde myš-
lenka, podle níž je vůdcovství procesem ovliv-
ňování, tedy získávání a vedení následovníků, 
kterým je ponechána možnost výběru a akcepta-
ce vůdce. Jejich vztah je založen na vzájemné dů-
věře a respektu (Maxwell, 2001; Frič et. al., 2008). 

Vzhledem k tomu, že vedení (leadership) je 
úzce spjato s řízením (management), je někdy 
problematické tyto pojmy od sebe odlišit. Rozdíl 
tkví především v zaměření pozornosti (Birch, 
2005; Armstrong, Stephens, 2008). V řízení se 
ubírá směrem k dosahování výsledků s využitím 
veškerých potřebných a dostupných zdrojů, jako 
jsou peníze, lidé, zařízení, informace, znalosti 
apod. Jde tedy v prvé řadě o zajištění stability při 
dosahování co nejlepších výsledků. Zájem o lidi 
je v tomto případě až druhořadý (Cherry, Jacob, 
1999; Horská, 2009). Kdežto vedení využívá 
pouze nejdůležitějších zdrojů – lidí – k dosažení 
stanovených vizí, kde se hlavním hybným me-
chanismem stává motivace lidí, jejich oddanost 
a angažovanost. Převažuje snaha poskytnout jim 
smysl jejich pracovních životů. To znamená dát 
jim cíl, důvod, proč pracovat a především jim 
poskytnout důvěru. Výsledkem takové činnosti 
není pouze užitek pro vůdce, společnost či jeho 
tým, ale i prospěch pro všechny ostatní (Lemon 
3, 1997; Birch, 2005). 

K hlavním rolím vůdcovství patří udávání 
směru prostřednictvím jasné strategie, cílů 
a programů, které se stanovují na základě vize 
a hodnot. Každý cíl musí být jasně definován 
tak, aby následovníci (pracovní skupina) věděli, 
co se od nich očekává. Zároveň je třeba zajistit, 
aby skupina vždy naplňovala důvod své existen-
ce a dokázala si zachovat a udržet efektivní vzta-
hy. Důležitý je samozřejmě přiměřený počet cílů 
zpravidla nepřesahující číslo sedm (Plamínek, 
2006; Armstrong, Stephens, 2008). 

V rámci vedení mohou lídři využívat růz-
ných stylů, které odpovídají jejich schopnostem 
a osobnosti. Díky tomu je možné se setkat 
s charismatickými – necharismatickými, autokra-
tickými – demokratickými umožňovateli – kont-
rolory a transakčními – transformačními lídry. 
Otázka charismatu je do jisté míry dána schop-
ností spolehnout se na svou osobnost, „auru“. 
Takoví lidé bývají vizionářští, orientovaní na 
úspěch. Přebíraná rizika mají přesně vykalkulo-
vaná. Naproti tomu necharismatičtí lídři spolé-
hají pouze na své znalosti a analytický přístup 
k řešení problémů. Autokraté zase využívají 
k vynucování rozhodnutí svého postavení. 
Z této pozice jsou schopni přinutit lidi vykoná-
vat příkazy. Jejich opakem jsou demokraté, kteří 
bývají také mnohem lepšími vůdci. Snahu po-
vzbuzovat, inspirovat vykazují umožňovatelé, 
kteří podporují týmové plnění cílů. Kontroloři 
naopak spíše manipulují, aby dosáhli ochoty 
vyhovět. Peníze, jistotu a práci výměnou za pl-
nění cílů nabízejí i transakční lídři, jejichž opa-
kem jsou transformátoři, kteří motivují k plnění 
náročnějších úkolů (Armstrong, Stephens, 
2008). 

Mezi nástroje vůdcovství řadíme například 
delegování, v němž jde především o otázku dů-
věry v osobu pověřenou určitou činností. 
Umožňuje lidem další rozvoj a zároveň je pro-
věřuje, zda jsou pro zadaný úkol vhodní nebo 
způsobilí. K jeho nesporným výhodám patří 
úspora času pro vůdce a motivace zaměstnanců 
(pracovníků). Na druhou stranu může tento 
způsob vedení vzbudit v lídrech obavy z toho, 
že by delegovaná osoba mohla splnit úkol lépe 
nebo stejně dobře jako oni samotní (Birch, 
2005; Armstrong, Stephens, 2008). 

Motivace je další hybnou silou, kterou lze 
dosáhnout kýženého výsledku. Bohužel vnitřní 
motivace někdy sama o sobě nestačí, a proto je 
třeba pamatovat i na vnější. Její potřeba je 
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u pracovníků individuální. V rámci leadershipu 
se vytváří za pomoci zpětné vazby k výkonu 
a nabízení vhodné nepeněžní odměny (např. 
uznání). Využít lze také poskytování zkušeností, 
vzdělávání a vytváření pracovních rolí, které 
dávají pocit úspěšnosti, seberealizace apod. 
(Armstrong, Stephens, 2008). 

S pojmem vůdcovství do jisté míry úzce 
souvisí i již značně překonaná teorie X-Y, která 
navzdory svému „stáří“ stále poskytuje základní 
informace nutné pro práci lídra. Tato teorie, 
uveřejněná r. 1960, pochází z dílny amerického 
psychologa Douglase McGregora. Její podstatou 
je pojednání o problémech souvisejících s efek-
tivním leadershipem, tedy i s pracovní motivací 
lidí. Teorie X staví na předpokladu, že lidi je 
třeba k práci nutit vzhledem k jejich přirozené 
lenosti a nedostatku ctižádosti. To samozřejmě 
vyžaduje tuhou disciplínu a pravidelnou kontro-
lu stanovených úkolů, stejně jako striktně hierar-
chickou strukturu řízení. Odpovědnost na ně 
kladená je zde velmi nízká, protože v tomto 
pojetí se zaměstnancům důvěřovat nedá. K mo-
tivaci je využíváno lákavých pobídek ve formě 
benefitů či odměn. Teorie Y staví oproti před-
chozí na předpokladu, že lidé mohou být od 
přírody ctižádostiví, motivovaní, ochotní převzít 
odpovědnost za kvalitu své vlastní práce. Takoví 
zaměstnanci pak sami vyhledávají způsoby, jak 
odpovědnost získat a jak se realizovat. Motivace 
v tomto případě již není pouze formou trestů 
a odměn, ale i poskytnutím důvěry, volnosti při 
plnění stanovených úkolů (Horská, 2009). 
 
 
Odraz vůdcovství v ošetřovatelství 
Ošetřovatelství, tak jak je známe dnes, je poměr-
ně mladá vědecká disciplína. Uplatňuje se přede-
vším ve snaze naplnit cíle uvedené v jeho defini-
ci. Patří mezi ně udržení, podpora a navrácení 
zdraví jedinci, rozvoj soběstačnosti a mírnění 
utrpení nevyléčitelně nemocným, stejně jako 
pomoc v klidném umírání a smrti. Aby bylo 
možné současnému ošetřovatelství porozumět, 
je třeba znát základy, na kterých staví. V průbě-
hu svého vývoje se stalo jedním z významných 
multidisciplinárních a interdisciplinárních oborů. 
Má vlastní vědeckou i teoretickou základnu, 
terminologii a významné představitele. Všeobec-
ně lze říci, že v každé „vývojové etapě“ bylo 
ovlivňováno faktory kulturními, náboženskými, 
politickými, ekonomickými a sociálními. Vý-

znamnou roli zde sehrály i války (Pacovský, 
1981; Staňková, 1996). 

Tak jako pro vůdčí osobnosti tehdejších 
dob je i pro současné sestry velmi důležité mít 
celkový přehled o vzájemných souvislostech, 
které tvoří jejich pracovní prostředí. To zname-
ná potřebu orientace v politice, ekonomii, 
v hodnotách společnosti potažmo kultury, v níž 
žijí. Svou roli tu samozřejmě sehrávají média, 
která neustále přinášejí zprávy o měnícím se 
veřejném mínění. Na základě veškerých dostup-
ných informací pak může sestra s pomocí vlast-
ních schopností přispět k ovlivnění druhých, tak 
aby jim pomohla podat co nejlepší a nejkvalit-
nější výkon (Lemon 3, 1997; Jarošová, 2000). 
I zde však platí pravidlo, které říká, že aby bylo 
možné někoho vést, musí být někdo, kdo je 
ochoten následovat (Maxwell, 2002).  

Pokud se podíváme do historie světového 
ošetřovatelství, zjistíme, že prvním předpokla-
dem pro vůdčí postavení byla v době prvobytně 
pospolné společnosti zkušenost. S rozvojem 
abstraktního myšlení a změnou náhledu na pří-
činy nemocí ji nahradilo používání racionálních 
diagnostických, léčebných a preventivních po-
stupů. Velmi váženým se pak stal ten, kdo těmi-
to znalostmi oplýval. Výrazný posun přinesl také 
vznik náboženství a přechod lidské společnosti 
do otrokářské společensko-ekonomické forma-
ce. Byly budovány nejrůznější boží stánky – 
chrámy, kam nemocní přicházeli a kde se kněží 
modlili za jejich uzdravení. Prvními „špitálními 
sestrami“ se tak téměř nevědomky stali chrámo-
ví sluhové, kteří o nemocné pečovali (Niklíček, 
Štein, 1985; Staňková, 1996). 

S příchodem křesťanství se do medicíny 
a ošetřování dostaly nové, dosud opomíjené 
prvky jako pomoc bližnímu, pohostinnost 
a povinnost pomáhat a pečovat o nemocné 
a potřebné (Cherry, Jacob, 1999; Gulášová, 
2005). Postupně začaly vznikat i špitály. Příkla-
dem byla zařízení v Jeruzalémě, schopná po-
jmout až 200 nemocných, kde se prováděly nej-
různější chirurgické výkony a poskytovala se 
ošetřovatelská péče starým lidem či nemocným 
leprou. Ti, kdo se o takové jedince starali, byli 
právem považováni za svaté. Nejvýznamnější 
vůdčí postavou této doby byla Fabiola, která 
údajně založila první špitál v Římě (Staňková, 
1996; Porter, 2001). 

Z pohledu vůdcovství byl významnou po-
stavou 19. století luteránský pastor Theodor 
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Fliedner, který, ač ne příliš znám, pro tuto pro-
fesi vykonal mnohé. V německém Kaiserwerthu 
organizoval práci diakonek, účastnil se založení 
útulku pro propuštěné vězně nebo školky pro 
malé děti. Roku 1836 jeho snahy vyústily 
v založení spolku pro vzdělání žen v ošetřova-
telství, nemocnice a v neposlední řadě i mateř-
ského domu diakonek. Neméně významnou 
postavou této doby byla také Florence Nightin-
gale, která je právem považována za zakladatel-
ku světového ošetřovatelství. Dokázala z málo 
uznávaného úkolu péče o nemocné a raněné 
vytvořit novou, prestižní ženskou profesi 
(Cherry, Jacobs, 1999; Staňková, 2001). Při 
svých aktivitách zaměřených na zlepšení péče 
o nemocné (v době válek raněné) dokázala skvě-
le využít svých organizačních schopností. Mimo 
jiné spolupracovala na vytvoření vojenské statis-
tiky týkající se zdravotního stavu britské armády, 
jejíž výsledky se staly podnětem pro založení 
vojenské lékařské školy, lazaretů a nemocnic 
(Staňková, 2001; Adair, 2006). 

Vynikající svými organizačními schopnost-
mi byl také držitel Nobelovy ceny míru, Žene-
van, Henri Jean Dunant. K rozvoji péče o ne-
mocné přispěl nejen založením Mezinárodního 
červeného kříže r. 1864, ale i vydáním knihy 
„Vzpomínky na Solferino“. Právě tato kniha 
předcházela vzniku samotné organizace a stala 
se velice známou i v zahraničí především pro 
svou mezinárodní ideu. Změny, které následo-
valy, byly patrné v období války stejně jako 
v období míru. Za války spočívaly v zaručení 
bezpečí raněným a nemocným, lékařům, zdra-
votníkům a zdravotnickým zařízením označe-
ným symbolem červeného kříže; v době míru 
pak ve výchově a vzdělávání dobrovolných ošet-
řovatelek a samaritánů (Kafková, 1992; Staňko-
vá, 2001). 

Ze slavných sester sklonku 19. století vystu-
puje v popředí Angličanka Ethel Gordon Bed-
ford-Fenwick, která se v rámci profese proslavi-
la jako zakladatelka Britské asociace sester 
a ICN. Již od mládí vynikala svými neobyčejný-
mi manažerskými schopnostmi a ve svých 24 
letech se stala sestrou představenou v Nemocni-
ci sv. Bartoloměje v Londýně. Kromě jiného 
usilovala o univerzitní vzdělávání a o zmapování 
stavu sester, což vyústilo v založení Společnosti 
pro státní registraci sester r. 1902 a Britské kole-
je sester (Kozierová et al., 1995; Staňková, 
2001). Neméně významnou byla také Američan-

ka Virginie Henderson, žena vynikající ve vědec-
ké činnosti, za kterou byla sedmkrát oceněna 
čestným doktorátem. Tvrdě prosazovala vědec-
ký výzkum, budování odborných knihoven nebo 
vytvoření indexu ošetřovatelské literatury. Stala 
se první držitelkou ceny Kristiny Reinmanové 
udělenou ICN a čestnou členkou Královské 
ošetřovatelské koleje nebo Americké ošetřova-
telské akademie. Z dalších jmenujme například 
Dorotheu Elizabeth Orem, autorku publikací 
Nursing: Concept of Practise a Modelu sebepé-
če, a Imogene King, která po dlouhou dobu 
pracovala ve školské sféře. Svých manažerských 
schopností dokázala, stejně dobře jako v pozici 
sestry, využít i coby učitelka, ředitelka a profe-
sorka na vzdělávacích institucích zaměřených na 
ošetřovatelství. Je autorkou publikací jako A 
Theory for Nursing: Systems, Concepts, Process 
či Curriculum and Instruction in Nursing. 
V rámci ošetřovatelských modelů se proslavila 
svým Modelem otevřených systémů (Staňková, 
2001; Plevová, Slowik, 2008). 

Dodnes žijící výraznou osobností světové-
ho ošetřovatelství je Marjory Gordon, která 
s využitím manažerských schopností výrazně 
přispěla ke sjednocení ošetřovatelské terminolo-
gie a diagnostiky. Byla první ředitelkou NAN-
DA a i přes svůj dnes již pokročilý věk se stále 
aktivně účastní přípravy amerických sester na 
jejich budoucí povolání. I v současnosti jsou 
nepřehlédnutelné její aktivity v oblasti výzkumu 
a diagnostiky v ošetřovatelství a ve tvorbě vyso-
ce profesionálních standardů poskytování péče 
(Plevová, Slowik, 2008). 

Podobně jako ve světovém ošetřovatelství 
se i v českém po mnoho let objevuje řada vůd-
čích postav. Ve svých prvopočátcích bylo ovliv-
ňováno především charitativní péčí a křesťan-
stvím. Za jeho zakladatelku a první průkopnici 
na našem území je považována svatá Anežka 
Česká (Přemyslovna), která své výborné organi-
zační schopnosti uplatnila při založení mateřince 
klarisek a špitálního bratrstva. To později papež 
uznal za samostatný ošetřovatelský Řád křížov-
níků s červenou hvězdou. Ve své době ovšem 
nebyla jedinou vůdčí osobností na domácí scé-
ně. K dalším patřil například brněnský měšťan 
Rudolf se svou ženou Hadavou, Eliška Rejčka 
a Eliška Přemyslovna (Kafková, 1992; Staňková, 
2001; Gulášová, 2005). 

Ve 13. století bylo řeholnicím (i všem ostat-
ním ženám) zakázáno poskytování péče v klášte-



                                                 Kontakt 4/2010     373 

E
D

IT
O

R
IA

L
 

rech, což výrazně přispělo k rozkvětu „domácí 
péče“ konané v domech nemocných. Kromě 
řeholnic, diakonek a tovaryšstva P. Marie tuto 
činnost vykonávaly i spolky bekyň, nad nimiž 
držel patronát farář dané oblasti. Mezi význam-
né postavy a propagátorky „návštěvního opat-
rovnictví“ můžeme řadit svatou Zdislavu 
z Lemberka, která se věnovala charitativní práci 
a navštěvování chudých, nemocných a potřeb-
ných. Roku 1545 však tridentský koncil zamezil 
provozování této služby a nařídil každému žen-
skému spolku opětovné působení v klášteře. 
Tím vytyčil ošetřovatelství jasné hranice a pro-
story, kde smí probíhat. Na druhou stranu vý-
sledkem rozhodnutí byl zánik tovaryšstva Panny 
Marie, které se postavilo tridentskému dekretu 
na odpor, a stále stoupající počet chudých ne-
mocných, umírajících v nelidských podmínkách 
na ulicích. To později přimělo pražské konšele 
k rozhodnutí, že pro každé město najmou sou-
kromé domy coby lazarety a na obsluhu v nich 
3 až 4 staré ženy. Další osoby pověřili dozorem 
nad žebráky, čistotou ve městech, přepravou 
nemocných do špitálů či zemřelých na hřbitovy, 
aby bylo možné zamezit šíření infekcí (Kafková, 
1992; Staňková, 2001). 

Mezi oblasti známé svou charitativní čin-
ností a dobrou úrovní poskytované péče patřila 
počátkem 17. století oblast Na Františku. Péče 
zde byla zajišťována prostřednictvím milosrd-
ných bratrů, kteří úzce spolupracovali s lékaři. 
Nepůsobili však pouze v Praze, ale postupně 
zakládali další špitály po celém českém území, 
např. v Prostějově v r. 1733 nebo v Brně v r. 
1747. K jejich významným představitelům patřil 
chirurg Wáclav Joachim Vrabec, který byl znám 
jako představený nemocnice Na Františku. Po 
odchodu z řádu se stal profesorem chirurgie na 
Karlově univerzitě, kde mimo jiné předložil 
návrh přednášek o ošetřovatelství pro opatrov-
níky a opatrovnice, které měla následovat prak-
tická průprava. Lékařská fakulta však tento ná-
vrh zamítla. Nicméně Wáclavu Joachimu Vrab-
covi zůstává jedno významné prvenství. Prven-
ství člověka, který se jako první pokusil navrh-
nout systematickou průpravu světského perso-
nálu v ošetřovatelství (Staňková, 2001; Gulášo-
vá, 2005; Plevová, Slowik, 2008). 

Rozvoj lékařství i ošetřovatelství výrazně 
stagnoval až upadal v období 30leté války. Ten-
to trend se udržel do prvé poloviny 18. století, 
tedy do doby tereziánských a josefínských refo-

rem. Druhá polovina 19. století přinesla velké 
změny, co se týče kvality poskytované péče, 
stejně jako potřeby odborné přípravy žen pro 
péči o raněné a nemocné. Ta začala jednoznačně 
nabývat na významu především v období krym-
ské války. Dosud nahodilé ošetřování se začína-
lo pozvolna měnit v činnost systematickou 
a organizovanou, která podléhala vedení. Tomu 
nasvědčovalo také založení Červeného kříže 
v Čechách v roce 1868, který se spolu s dám-
ským komitétem a za pomoci společnosti ra-
kouského Červeného kříže, staral o odbornou 
průpravu opatrovnic (Kafková, 1992). 

K výchově českých ošetřovatelek významně 
přispěly i Karolína Světlá a Eliška Krásnohor-
ská, když v roce 1872 založily Ženský výrobní 
spolek český. Ve svých začátcích tento spolek 
pořádal převážně kurzy šití prádla, ručních prací 
a vyšívání. O veškerých akcích konaných na 
jeho popud mohly ženy získávat informace 
z Ženských listů. Zde také byly uveřejněny stati 
o záměrech spolku týkajících se studia ošetřova-
telek. Za výrazné pomoci Spolku českých lékařů, 
zejména pak jeho jednatele dr. Vítězslava Janov-
ského, byla založena První česká ošetřovatelská 
škola v Praze r. 1874, která byla jediná v celém 
Rakousku. V podstatě jako první poukázala na 
potřebu systematického vzdělávání sester, která 
byla nutným důsledkem stále náročnějších ošet-
řovatelských činností (Kafková, 1992; Staňková, 
1996). 

Zvyšující se nároky na ošetřovatelský perso-
nál se odrazily i v založení Ústředního spolku 
žen, který kromě jiných aktivit pořádal také 
ošetřovatelské kurzy. S postupem času vznikl 
pod jeho záštitou Spolek pro povznesení stavu 
ošetřovatelek nemocných. Výraznou posilou pro 
něj byla Františka Fajfrová, odborná učitelka 
dívčí pokračovací školy. S neobyčejným nasaze-
ním se snažila zajistit studentkám možnost prak-
tického výcviku v nemocnicích. Účastnila se 
příprav na otevření české Státní dvouleté ošetřo-
vatelské školy v Praze, kde se také v r. 1916 stala 
první představenou (Kafková, 1992; Staňková, 
1996). 

Absolventky školy získávaly po složení pat-
řičných zkoušek titul diplomovaných sester. 
Roku 1921 založily Spolek absolventek ošetřo-
vatelské školy, který byl r. 1928 přejmenován na 
Spolek diplomovaných sester. Ať už se sdružení 
jmenovalo jakkoli, byly pod jeho záštitou budo-
vány sesterské ubytovny při nemocnicích, došlo 
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k rozšíření občanských svobod ošetřovatelek, 
úpravě pracovní doby i dovolené. Z dalších 
aktivit se zaměřoval také na pořádání přednášek, 
pokračovacích kurzů či navazování spolupráce 
se sesterskými organizacemi v zahraničí. Roku 
1933 byl rovněž přijat do Mezinárodní rady 
sester (ICN). Zprávy o jeho další činnosti mohly 
ošetřovatelky od r. 1937 získávat z odborného 
časopisu Diplomovaná sestra. To vše tehdy 
spolu s přispěním podpory Alice Masarykové 
a Hany Benešové napomohlo k postupnému 
zvyšování prestiže povolání (Staňková, 1996; 
Rozsypalová et al., 2006). 

Významnou vůdčí osobností tehdy byla 
Sylva Macharová, která se r. 1923 stala ředitel-
kou výše zmíněné školy. Patřila mezi jedny 
z mála vzdělaných sester připravujících se na 
svou profesní dráhu ve Vídni. Zároveň také 
působila jako ředitelka Německé ošetřovatelské 
školy a byla i redaktorkou rubriky „Ošetřo-
vatelská hlídka“. Tato rubrika sloužila především 
k povzbuzení v provozování náročného povolá-
ní sestry a byla součástí časopisu Zprávy ČSČK. 
Nezřídka se zde objevovaly i požadavky soukro-
mých ústavů na doplnění stavu pracovníků. 
Svým neúnavným bojem za vysokou odbornou 
úroveň profese si Macharová vysloužila medaili 
Florence Nightingale, nejvyšší ocenění udělova-
né Mezinárodním červeným křížem, jakého 
může sestra dosáhnout. Kladla také důraz na 
přesun části zodpovědnosti za vzdělávání na 
samotné studenty, podobně jako na jejich 
soudržnost a schopnost práce v týmu (Staňková, 
2001; Plevová, Slowik, 2008). 

Asistentkami Macharové se v době jmeno-
vání na post ředitelky uvedené školy staly diplo-
mované sestry – Tobolářová a Růžičková. Di-
plomovaná sestra Emilie Ruth Tobolářová patři-
la k velmi ambiciózním sestrám. Již velmi mladá 
ovládala několik jazyků a vynikala svou touhou 
pomoci rozvoji profese. Často přednášela 
v zahraničí, byla členkou Mezinárodní nemoc-
niční společnosti a spolupracovala i s redakcemi 
zahraničních časopisů, např. Nosokomeion. 
Udržovala pravidelný kontakt s ICN. Podařilo se jí 
také vybojovat pro československé sestry možnost 
zahraničních stáží, což bylo v této době doslova 
převratné. Dalo by se říci, že tato žena patřila 
k nejvýznamnějším postavám českého ošetřovatel-
ství (Staňková, 2001; Plevová, Slowik, 2008). 

Kromě rozvoje oboru v oblasti nemocniční 
péče docházelo k výraznému posunu i v primár-

ní péči v terénu, která dosáhla svého největšího 
rozmachu v meziválečném období. Centrem 
vzdělávání se pro ni stala Vyšší sociální škola 
otevřená v Praze v roce 1918. Své absolventy 
připravovala na samostatnou práci v terénu 
v poradnách pro matky a děti, na zdravotních 
stanicích s dispenzáři tuberkulózy či pohlavně 
přenosných chorob. Velmi dobrým strategickým 
tahem vedení školy bylo pozvání Američanky 
slečny Bessom. Ta na základě svých zkušeností 
pomáhala sestrám v přípravě pro samostatné 
vedení poraden, stejně jako v získání znalostí, 
schopností a dovedností pro pořádání kurzů pro 
matky konaných od r. 1920. Samostatnost sester 
a jejich vůdčí schopnosti se mohly plně projevit 
v organizačních záznamech poraden (evidence 
nemocných, návštěv, léčiv), ve vedení zdravotní 
výchovy, v asistenci lékaři či provádění osvěty 
a návštěv v rodinách (Staňková, 1996; Jarošová, 
2007; Plevová, Slowik, 2008). 

Vůdčí osobností této doby, jejíž jméno se 
pojí s ČSČK, byla diplomovaná sestra Marta 
Anna Šindelářová, která jako jedna z prvních 
začala pracovat v terénu. Během své kariéry 
absolvovala studijní pobyt v Anglii a Mezinárod-
ní kurz veřejného zdravotnictví. Dále vystudo-
vala Vyšší sociální školu v Praze a r. 1931 přešla 
do vedení ústředí Československé ochrany ma-
tek a dětí. Po návratu ze studijního pobytu 
v USA a Kanadě krátce působila na pozici zá-
stupkyně ředitele Masarykovy státní školy zdra-
votní a sociální v Praze. Nespokojenost se sta-
vem praxe ji však nakonec vedla k návratu 
k práci v ČSČK, kde šířila a organizovala práci 
sester v terénu. Z její dílny také pochází samo-
statný sesterský časopis – Diplomovaná sestra, 
který se jí pod patronací Spolku diplomovaných 
sester podařilo přivést na svět v r. 1937. Po 
skončení války působila Šindelářová na nově 
vytvořeném ošetřovatelském oddělení MZ, kde 
se zabývala vzdělávací soustavou českých ošet-
řovatelek. Zaměřovala se především na sjedno-
cení různorodého vzdělávání a tím i různoro-
dých kvalifikací, přípravu zákonů a vysílání na-
šich sester do zahraničí. Za své celoživotní dílo 
byla oceněna medailí Florence Nightingale 
(Staňková, 2001). 

Diplomovaná sestra Jarmila Roušarová byla 
rovněž vůdčí postavou spojenou s ČSČK, který 
ji v r. 1928 vyslal na roční studijní pobyt do 
Londýna. Zde se zúčastnila Mezinárodního kur-
zu pro sestry pracující ve veřejném zdravotnictví 
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při Bedford College. Po svém návratu pracovala 
v Brně na pozici vedoucí sestry Ošetřovatelské 
a zdravotní služby v rodinách, kde se s velkým 
zaujetím podílela na budování terénní ošetřova-
telské péče. Organizovala nepřeberné množství 
kurzů a přednášek zaměřených na péči o dítě, 
ošetřování nemocných v rodině, správnou výži-
vu apod. Během zahraničního pobytu Šindelářo-
vé v USA působila jako její zástupkyně v ústředí 
Československé ochrany matek a dětí. Po obdo-
bí krátké pedagogické praxe, které následovalo, 
nastoupila do Fakultní nemocnice Na Bulovce, 
kde vypracovala pracovní náplň funkce hlavní 
sestry. V pozdějších letech kromě organizační 
práce vynikala také svou publikační činností 
a udržováním mezinárodních kontaktů, za což 
byla odbornou veřejností uznávána (Staňková, 
2001).  

V období druhé světové války byla činnost 
Spolku diplomovaných sester i vydávání jeho 
časopisu přerušena. V organizátorské činnosti 
jej nahradila do r. 1942 Společnost českomorav-
ských nemocnic, která se nadále zaměřovala na 
ošetřovatelskou profesi a prosazování jejích 
zájmů. Po válce byla roku 1946 v Praze otevřena 
Vyšší ošetřovatelská škola poskytující specializo-
vané pedagogické vzdělávání sestrám-učitelkám 
na ošetřovatelských školách a zároveň připravu-
jící i sestry pro vedoucí roli vrchních sester, tedy 
pro řídicí práci v ošetřovatelství. Roku 1948 byly 
ošetřovatelské školy změněny na Vyšší sociálně 
zdravotnické školy, přičemž dvouletá ošetřova-
telská škola byla jejich součástí až do roku 1950. 
Postupně tak byly zřizovány zdravotnické školy, 
jejichž název se mnohokrát změnil, až se ustálil 
na SZŠ (Staňková, 1996; Rozsypalová et al., 
2006; Plevová, Slowik, 2008). 

Roku 1960 vznikl z hlediska nutnosti do-
vzdělávání sester Institut pro další vzdělávání 
středních zdravotnických pracovníků v Brně 
(později NCO NZO) a Bratislavě. Ten se zamě-
řoval především na specializační studium sester 
v řadě oborů. Ve stejnou dobu bylo otevřeno 
i dvouoborové pětileté studium ošetřovatelství 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 
v kombinaci s psychologií a později i pedagogi-
kou. To bylo určeno především sestrám-
odborným učitelkám. Na výuce se zde podílela 
Fakulta všeobecného lékařství UK se specializo-
vanou III. interní katedrou. Studium tehdy pro-
bíhalo při zaměstnání a od r. 1980 byla otevřena 
forma prezenční. Absolventkám pak bylo umož-

něno získat po složení rigorózní zkoušky akade-
mický titul PhDr. (Staňková, 1996; Jarošová, 
2007; Plevová, Slowik, 2008). 

S touto dobou jsou úzce spojena tři pro 
české ošetřovatelství významná jména. Jsou to 
jména lékařů, kteří si potřebu otevření vysokého 
školství pro tuto profesi uvědomovali a také ji 
iniciovali na základě podnětu dr. Peltrámové 
a dr. Vyšohlída. Těmito muži jsou prof. Vladi-
mír Pacovský, prof. Charvát a doc. Čáp. Právě 
jim se s pomocí organizačního týmu podařilo 
prosadit dvouoborové učitelské studium 
„psychologie – ošetřovatelská technika – péče 
o nemocné“. Mezi odbornou veřejností však 
neustále narůstal tlak na založení nové profesní 
organizace sester. Tak se skutečně stalo. Po 
ustavujícím sjezdu v Hradci Králové v r. 1969 
organizace opravdu vznikla. Stala se jí Česká 
společnost sester (1973), která díky změnám 
v oblasti vzdělávání mohla své řady posílit 
o sestry vysoce kompetentní a připravené pro 
mezinárodní spolupráci. Do vedení ČSS byl 
zpočátku zvolen tříčlenný přípravný výbor, 
v němž usedly zkušené sestry: Květuše Musilo-
vá, Adéla Chocholoušková a Bohumila Šajcho-
vá. Podle původních plánů se tato společnost 
stala součástí ČLS, ale v pozdějších letech se 
tato volba neukázala jako příliš šťastná. Se zvy-
šujícím se zastoupením sester v odborné veřej-
nosti se začaly čím dál více projevovat snahy 
o odtržení od ČLS, které vyvrcholily r. 1989. 
O rok později tak vznikla samostatná ČSS. Bo-
hužel samostatného života dlouho schopná ne-
byla. Příčinou byl silný tlak politických událostí, 
vytváření různých skupin sester spadajících do 
tzv. Klubů sester a nedokonalých snah o spolu-
práci a případné sjednocení. Výsledkem této 
problematické situace v profesi byl vznik ČAS 
(14. ledna 1991), která po několik let existovala 
paralelně s již „fungující“ ČSS. Česká asociace 
sester tak, jak ji známe dnes, vznikla až za dlou-
hých devět let, kdy se obě uvedené společnosti 
spojily (Neuwirth, 2004; Škubová, Chvátalová, 
2004). 

Docentka Marta Staňková patřila – nejen 
dle prof. Pacovského – k největším postavám 
českého ošetřovatelství. Dalo by se říci, že její 
kariéra i přes nelehký život stoupala strmě vzhů-
ru. Mezi lety 1990–1993 působila na postu ředi-
telky oboru vědy a vzdělávání MZ, kde se zasa-
dila o přesun bakalářského studia sester z filozo-
fické na lékařskou fakultu. Tyto studijní progra-
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my se podařilo otevřít v akademickém roce 
1992/1993 na sedmi lékařských fakultách. Po 
delší časové prodlevě, kdy se čekalo na noveliza-
ci vysokoškolského zákona, se podařilo i otevře-
ní navazujících magisterských programů (Šku-
bová, Chvátalová, 2004). Ty sestry dodnes při-
pravují mimo jiné také na zvládnutí aplikace 
poznatků vědy a výzkumu do praxe a pomáhají 
jim rozvíjet jejich samostatnost a tvůrčí schop-
nosti. 
 
Realizace změn v ošetřovatelství z pohledu 
vůdcovství 
Jakékoli změny, ať už se týkají ošetřovatelství či 
nikoli, nebývají příliš populární. V zásadě se 
k nim mohou lidé stavět dvěma způsoby: jako 
k nutnému zlu nebo jako k příležitosti. Všeobec-
ně se dá říci, že se odpor k nim vyskytuje 
v různé míře na všech úrovních lidské společ-
nosti po celém světě. Lidé se většinou bojí, pro-
tože mají pocit, jako by něco ztráceli. Dlouhou 
dobu jim trvá nalezení pozitiv, která mohou 
změny přinést. Úkolem každého vůdce je proto 
plánování a zajištění jejich uskutečnění. Vý-
znamnou pomocí se pro něj může stát předběž-
ný průzkum prostředí, který poskytuje informa-
ce o připravenosti organizace a lidí na změnu 
(Maxwell, 2001; Horská, 2009). Vždy je třeba 
mít na paměti, že ačkoli autor změn přesně ví, 
proč jsou potřebné, jeho okolí má naopak 
v zásobě mnoho důvodů, proč by se uskutečnit 
neměly. Proto musí být velmi přesvědčivý 
a lidem ukázat jak stránky pozitivní, tak i nega-
tivní. Důslednost je zde rovněž na místě. Nesta-
čí jen změny uvést do chodu. Je třeba na jejich 
plnění také dohlížet (Birch, 2005; Plamínek, 
2006). 

Z uvedeného je možné vyčíst, že při realiza-
ci změn lídr uplatní jak své vůdčí schopnosti, tak 
i manažerské. Prakticky to znamená pouze to, že 
při porozumění požadavkům týkajících se po-
stoje a motivace lidí uplatňuje spíše vůdčí 
schopnosti. Ale v otázkách technických poža-
davků a otázkách zaměřených na úspěšné do-
končení započatého díla spíše využije schopnos-
tí manažerských (Maxwell, 2001; Plamínek, 
2006). Samotné ustanovení lídra je prvním kro-
kem na cestě ke změnám. Hned za ním následu-
je vytvoření „týmu změn“ v počtu pěti až deseti 
členů tak, aby bylo zajištěno dostatečné debatní 
prostředí a bylo možné dosáhnout shody. Ze 
složení týmu je třeba dbát na přítomnost členů 

organizace (interních členů), poradců zajišťují-
cích odborné konzultace a podporu a samozřej-
mě také externích členů, kteří brání „provozní 
slepotě“. Právě externí členové často přinášejí 
zdravý selský rozum a odvahu zkusit něco nové-
ho. Nicméně stále zde platí pravidlo, že změny 
musí řídit management a ne lidé z jiných organi-
zací, lidé zvenku (Toman, 2005). 

Pro realizaci jakýchkoli změn je v prvé řadě 
nutné pochopit rozdíl mezi změnou, která nás 
posune k inovacím, a nutnou změnou. Předpo-
kladem pro dosažení takových změn je dostatek 
informací o fungování organizace, o technic-
kých parametrech a o vlivných činitelích. Samo-
zřejmě důležité jsou i názory okolí a motivace, 
které se následně přímo pojí s celým procesem 
uskutečňování. Dále je třeba mít přehled o nut-
ných zdrojích a o způsobech, jak tyto zdroje 
získat (Maxwell, 2001; Toman, 2005). Nejen 
k tomuto je třeba mít dovednosti a znalosti 
z oblasti pedagogiky, komunikace, týmové prá-
ce, znát své vlastní schopnosti, silné a slabé 
stránky, uvědomovat si, jak je situace použitelná 
v praxi a jaké priority má organizace – zda poža-
dovaná změna organizaci něco přinese. Nutnos-
tí pro změny je dostatek času, plánování změny, 
strategie, které lze použít, a mít podporu vedení 
a školských institucí (Lemon 3, 1997; Toman, 
2005). 

Obecně vůdcovství a management rozlišuje 
sedm typů změn. Prvním typem jsou změny 
postupné, které se uskutečňují v malých krocích. 
Odbornou veřejností bývají charakterizovány 
spíše jako „logické přidávání“. Dochází k nim 
především na operativní úrovni. Jejich soustav-
ný, pozvolný nástup u lidí, kterých se týkají, 
pomáhá minimalizovat šok z nečekaných, dra-
matických změn. Jako druhé jmenujme změny 
transformační, které jsou zaměřeny na strukturu 
a povahu, čímž zajišťují organizaci možnost 
vytvářet a uskutečňovat programy hlavních 
změn. Ty následně umožňují přežití organizace 
na poli konkurence a možnost strategicky reago-
vat na měnící se požadavky v dynamickém pro-
středí. Jejich iniciátorem nemusí být notně vede-
ní, ale často si je vynutí i vláda prostřednictvím 
změn zákonů, jako tomu bylo v nedávné době 
i v ošetřovatelství. Strategické změny jsou třetím 
typem, který se týká především obecných 
a dlouhodobých záležitostí celé organizace. 
V prvé řadě jde o dosažení strategické vize. To 
znamená, že směřují k účelu a poslání a projevu-
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jí se v kontextu s vnějšími podmínkami, jako 
jsou například ekonomické či sociální prostředí, 
konkurence, kultura apod. Právě jejich pochopení 
je pro daný typ změny nepostradatelné (Armstrong, 
Stephens, 2008). 

Čtvrtým typem spadajícím do uvedeného 
výčtu jsou změny organizační. V poli jejich hlavní-
ho zájmu je strukturování organizace a v hrubých 
rysech i její fungování (centralizace, decentralizace). 
Změny systémů a procesů jsou v pořadí pátým 
typem, který má vliv na pracovní podmínky 
a postupy v celé organizaci i v jejích částech. 
Dochází k nim při změně metod činností, zave-
dení nové techniky či technologií nebo prostou 
úpravou stávající technologie. V ošetřovatelství 
byl tento typ patrný například při zavádění ošet-
řovatelského procesu do praxe. Šestým typem je 
změna kultury, jež je v tomto slova smyslu spíše 
systémem hodnot a norem, založeným na ustá-
lených přesvědčeních a předpokladech. Ty ve 
svém důsledku mohou výrazně ovlivnit plnění 
cílů a dosahování vysokých výsledků. K výčtu 
typů změn je nutné doplnit i změnu chování, 
neboť právě tento typ je tvořen kroky podněcu-
jícími jedince k efektivnějším výkonům. Jako 
velmi efektivní nástroj se v tomto případě jeví 
zapojení jedinců do stanovování cílů, poskytová-
ní větší odpovědnosti, pravomocí či odměn 
(Armstrong, Stephens, 2008). 

Postupy při zavádění změn je možné rozdě-
lit dle způsobu, jakým se změny uvádějí v život. 
Prvním přístupem je donucovací přístup, kdy se 
postupuje seshora dolů, tedy lidé s autoritou 
přikazují druhým, aby dělali věci jinak. Výraz-
ným předpokladem je zde poslušnost podříze-
ných, která je obvykle podporována v případě 
nesplnění jistou hrozbou (např. ztrátou zaměst-
nání). Tento přístup je typický pro organizace 
vyznávající a spoléhající na hierarchický přístup 
a ve vojenských organizacích. Racionálně empi-
rický přístup naopak počítá s tím, že většina lidí 
jedná na základě vlastního rozumu a vlastního 
zájmu. Z toho pak vychází předpoklad, že po-
kud si budou vybírat z možných řešení, zvolí to, 
které přinese největší prospěch všem. Tento 
přístup rovněž postupuje shora dolů a je i čás-
tečně autoritativní. Důležité je zde správné pře-
dávání informací a instrukcí, které by měly jít 
jedním směrem od lidí, kteří znalosti a pravo-
moci mají, k těm, kteří je nemají. Zde je ale tře-
ba pamatovat na to, že lidé se rozhodují na zá-
kladě svých znalostí, schopností a svou roli zde 

mohou hrát i předsudky, které by pak výsledek 
mohly ovlivnit. To by v oblasti ošetřovatelství 
mohlo mít neblahé důsledky. Normativně pře-
výchovný přístup je posledním z nejčastějších 
přístupů, který se odlišuje především v tom, že 
k realizaci změn dochází odspoda nahoru. Lidé 
se tak mohou stávat aktéry změn a je tu větší 
předpoklad jejich kladného přijetí. Poslední zmí-
něný styl se jeví pro ošetřovatelství jako nejlepší 
možná varianta (Lemon 3, 1997; Salvage, 1997). 

Ve vlastním procesu změn je nutno rozlišit 
jejich tvůrce, realizátory a příjemce. Důležitý je 
vždy společný souhlas s cíli změn, jejich dia-
gnostika, plánování postupu, průprava, vlastní 
realizace, upevnění nových norem a odezva, 
která je posledním krokem. Po celou tuto dobu 
je výhodou pamatovat na pravidlo, že postoje 
a chování vždy vyústí ve výsledky. Ty ovšem 
nezřídka ovlivňuje také dostatečná a především 
vhodná komunikace, která nemusí vždy odpoví-
dat našemu očekávání (Lemon 3, 1997; Bender, 
2002). 

V ošetřovatelství je sestra součástí změn 
prakticky neustále, ať už se jedná o ošetřovatel-
ský proces nebo zavádění nových postupů či 
řízení na pozicích top managementu. Veškeré 
tyto aktivity jsou tak jako v jiných oborech 
usměrňovány, a to buď pomocí vnější regulace, 
nebo seberegulace. Odpovědnost v tomto systé-
mu spočívá na čtyřech hlavních skupinách. Za 
prvé je to vláda, která zasahuje do profese pro-
střednictvím zákonů, administrativních nařízení, 
politikou či přímým vlivem na podřízené institu-
ce. Dále je to samotná profese s výraznou tech-
nickou a znalostní základnou, která jí poskytuje 
dostatečně silnou pozici při vypracovávání 
a doporučování norem. Třetí, velmi silnou sku-
pinou jsou sestry samotné, jejichž regulační 
funkce tkví především v poskytování péče 
v souladu s přijatými standardy, kodexem a eti-
kou. Poslední skupinu tvoří zaměstnavatelé, 
kteří jsou autory požadavků na přijímání pracov-
níků a norem platných v jejich instituci (Salvage, 
1997). 

Hodnocení změn je náročný proces, při 
kterém jsou porovnávány výsledky s plánovaný-
mi očekávanými. Důležité přitom je zjistit, zda 
plán směřující k dosažení cílů fungoval, v čem 
spočívaly problémy, pokud nějaké vyvstaly, 
a jaký byl přínos změn (Plamínek, 2006). Klíčo-
vá je zde i jejich efektivita, neboť právě poměr 
mezi užitkem a cenou je často rozhodujícím 
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faktorem, který určuje délku jejich života. Proto 
by také strategie hodnocení změn měla být sou-
částí každého plánu. Mezi její náležitosti patří 
indikátory pro měření dosaženého a jasná defi-
nice požadovaných cílů (změn). Způsoby hod-
nocení pak můžeme rozdělit na formální a ne-
formální na jedné straně a kvantitativní a kvalita-
tivní na straně druhé (Lemon 3, 1997; Maxwell, 
2001). 

Neformální hodnocení spočívá spíše ve 
slovním vyjádření hodnocení, kdy je tlumočen 
názor lidí, kterých se změna přímo týká. Je sa-
mozřejmě ovlivněné subjektivně, ale také infor-
muje vedoucí i členy kolektivu o tom, co se děje 
a jak mohou změnit směr. Vždy je tedy třeba 
mít na paměti jejich omezení. Formální metoda 
hodnocení je taková, při níž se shromažďují 
přesvědčivější důkazy. Ty mohou následně 
všichni snadněji použít jako argumenty pro 
změnu a její realizaci. Na druhou stranu je tato 
metoda hodnocení mnohem náročnější jak na 
finance, tak i na čas potřebný k získání dostatku 
informací. Nutností je také kombinování více 
metod, postupů hodnocení. Často bývají využí-
vány dotazníky a rozhovory, statistické shro-
mažďování dat či záznamové deníky. Údaje jsou 
pak zaznamenávány před změnou, po změně 
a během ní (Lemon 3, 1997; Maxwell, 2001). 

Kvantitativní metody souvisejí především 
s množstvím shromážděných dat, která mají 
povahu spíše holých faktů a čísel (v případě 
ošetřovatelství mohou souviset s pacienty, čin-
ností sester či lékařů apod.). Kvalitativní metody 
se pak zaměřují spíše na emocionální složku 
změny – tedy emocionální složky realizace změ-
ny. V závěru každého hodnocení by nemělo 
chybět rozšiřování výsledků, aby se předešlo 
zbytečným ztrátám času při řešení otázek, které 
již byly vyřešeny. Je proto třeba sestry 
v diseminaci jejich prací podporovat, tak aby 
bylo možné co nejvíce podpořit rozvoj profese 
a její vědeckost. K tomuto účelu se samozřejmě 
výborně hodí i možnost výzkumů a mezinárod-
ní spolupráce s různými sesterskými organizace-
mi (Lemon 3, 1997; Škubová, Chvátalová, 
2004). 

Hodnocení však neprobíhá pouze po ukon-
čení realizace změny, ale i v celém jejím průbě-
hu, neboť je nanejvýš žádoucí odstranit veškeré 
možné odchylky od požadovaného stavu. Tím je 
následně zajištěno, že se obdobné nedostatky 
v budoucnu již nebudou opakovat. Ovšem 

v tomto případě je vhodné zdůraznit pozitivní 
a preventivní funkce kontroly, která v žádném 
případě nesmí být chápána jako represivní ná-
stroj. Je naopak normální, pozitivní silou orien-
tovanou především na budoucnost. Je dynamic-
ká a má vztah ke všem fázím řídicích a vůdčích 
procesů. V praxi je pak možné využít kontrolu 
dopřednou nebo zpětnou vazbou. Dopředná 
vazba hledá odpověď na otázku, zda vstupy, 
procesy a činnosti zajistí plánované cíle. Kdežto 
zpětná vazba se zabývá otázkou, zda výsledek 
dané činnosti odpovídá plánovaným cílům 
(Gladkij et al., 2003). 

 
ZÁVĚR 
Současný svět je charakteristický narůstající po-
třebou dobrých vůdců prakticky ve všech oblas-
tech lidské společnosti, kde ani ošetřovatelství 
není výjimkou. Vzrůstá poptávka po silných, 
profesně vybavených vůdčích typech, které jsou 
výrazné a natolik inspirující pro ostatní, že doká-
ží pro nové myšlenky strhnout prakticky i za-
rputilé odpůrce (Canadian Nurses Association, 
2002; Adair, 2006). Stále se zvyšující počet sester 
ve vedoucích pozicích je nutí k tomu, aby tako-
vé dovednosti získávaly. Vždyť i rezoluce WHA 
45.5 z roku 1992 na tuto budoucí potřebu pou-
kázala, když zdůraznila nutnost posilování sítě 
sester ve vedoucích pozicích ve zdravotnictví na 
všech úrovních (včetně ministerstev). Vyzdvihla 
také úlohu výzkumu v této profesi, protože 
i díky němu bude zajištěno poskytování kvalitní 
ošetřovatelské péče s důrazem na primární slož-
ku a s ní spojenou edukaci (Salvage, 1997; Adair, 
2006). 

V té by se nově měly více realizovat sestry 
s rozšířenými pravomocemi, jako jsou registro-
vané sestry, porodní asistentky s certifikací, sest-
ry-anestezioložky apod. Jejich odborné vzdělání 
by jim mělo poskytnout potřebné znalosti 
a dovednosti nejen k výkonu profesionálního 
ošetřovatelství, ale i k posouzení vztahů v ko-
munitě, rodině či skupině. Navíc musí umět do 
rozhodování a vyhodnocování ošetřovatelských 
plánů zapojit i pacienty. To vše samozřejmě 
vyžaduje také znalosti z oblasti vedení a řízení, 
neboť bude do ošetřování zapojováno stále více 
poskytovatelů zdravotní péče. Tím se i kvalita 
vedení a managementu stane rozhodující pro 
zlepšení kvality ošetřovatelské péče a záchrany 
života (Grohar-Murray, Dicroce, 2003; Agye-
man-Budu, Welvaert, 2006; Nováková, 2009). 
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Z uvedeného vyplývá, že vůdcovství není 
pouze záležitostí top managementu či středního 
managementu profese. Je záležitostí každé ze 
sester, která v sektoru zdravotnictví pracuje, 
neboť každá se někdy, byť by to bylo jen na 
malou chvíli, může stát mentorkou, edukátor-
kou či lídrem (Canadian Nurses Association, 
2002). 
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Summary 
The article acquaints the reader with partial results of  a grant project focused on the role of  
community nurses in the system of  Czech health services. The community is today considered as an 
important environment for mothers, suckling babies and families for granting the health care, which 
is safe, kind, economical and of  good quality. According to G. Leifer, the contemporary obstetric 
practice is aimed at the best experience of  the whole family and the obstetrics recognizes the family 
as a unique system.  

For the project implementation, a controlled interview was implemented with 1007 physicians 
and 1005 nurses – professionals, and with 2020 citizens – laymen. The primary intention is the 
analysis of  crucial opinions concerning the possibility of  the role of  nurses and midwives in the field 
of  the community care. The SADS programme was employed for the statistical processing, and 
classing of  the first and second degrees was provided. The contribution presented here is focused on 
the field of  providing the care for women by midwives within the community care. A majority of  
citizens inquired do not know what the contemporary nature of  the work of  midwives for the 
community care in the Czech Republic is. Their standpoint concerning this question is dependent on 
the gender, age and education. The professional as well as lay public agrees in the opinion that the 
midwife for the community care should particularly provide the care under field conditions. The 
physicians, in contrast to nurses and citizens, more frequently consider that services of  community 
midwives are not necessary. The professional as well as lay public unambiguously prefers activities, 
which are associated with taking prenatal and postnatal care of  delivering women and newborns. 

In accordance with world and well as Czech legislative basic data, the midwife provides the 
healthcare and advices to women in the course of  pregnancy, during the delivery and in the 
puerperium (in the case of  their physiological nature), conduction of  the physiological delivery and 
taking care of  newborns; this healthcare also includes taking the nursing care of  women in the field 
of  gynaecology. The midwife in cooperation with the physician furthermore participates in the 
preventive, therapeutic, diagnostic, rehabilitation, urgent or subsequent care. 
 
Key words: midwife – woman – community – mother 

 
 

Souhrn 
Článek seznamuje s dílčími výsledky grantového projektu, který je zaměřený na uplatnění komunitní 
sestry v systému českého zdravotnictví. Komunita je dnes pokládána za významné prostředí pro 
poskytování zdravotní péče, která je bezpečná, laskavá, úsporná a kvalitní jak pro matky, tak pro 
kojence a rodiny. Podle G. Leifera (2004) je současná porodnická praxe zaměřená na co nejlepší 
zkušenost celé rodiny a porodnictví uznává rodinu jako jedinečný systém. 

K realizaci projektu byl proveden řízený rozhovor s 1 007 lékaři, s 1 005 sestrami a 2 020 
občany-laiky. Prvotním záměrem je analýza klíčových názorů na možnost uplatnění sestry a porodní 
asistentky v oblasti komunitní péče. Ke statistickému zpracování byl užit program SASD, bylo 
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ÚVOD 
Zdravotnická věda  a porodnictví se neustále 
vyvíjejí, přestože vývoj těhotenství a mechanis-
mus porodu se nemění. Ale mění se člověk, jeho 
životní filozofie, životní styl, potřeby, poznatky 
a s tím souvisí i měnící se požadavky ženy na 
péči v průběhu těhotenství, porodu a v době 
poporodní. 

Ústředním předmětem porodnictví je žena 
a plod-novorozenec. Tato dyáda má od pra-
dávna velmi silnou až mýtickou vazbu, ale je 
také velmi křehká a citlivá. Úkolem všech, 
kteří se o ženu a dítě starají, není jen péče 
o zdraví po fyzické stránce. Stále více je kla-
den důraz na péči o psycho-sociální stránku. 
Péče by měla být holistická, komplexní i indi-
viduální. Pro takovou péči je nezbytná konti-
nuita a toto vše splňuje komunitní péče po-
rodní asistentky. Pokud si však žena bude 
chtít vyhledat porodní asistentku pro komu-
nitní péči a využít jejích služeb, v České re-
publice bude mít problém. Tato péče zde není 
rozvinuta, do určité míry funguje pouze na 
několika málo místech v České republice. 
Otázkou je proč, když několik zásadních do-
kumentů hovoří o podpoře porodních asisten-
tek pro komunitní péči. 

Z teoretických podkladů by se dalo před-
pokládat, že porodní asistentky pro komunitní 
péči mají důležitou úlohu a význam v péči 
o ženu. V praxi však porodní asistentky nará-
žejí na překážky jak administrativní, tak ve 
spolupráci s pojišťovnami a praktickými žen-
skými lékaři a také na malou informovanost žen. 

CÍL 
Jedním z cílů projektu je poukázat na stanoviska 
laické i odborné veřejnosti k místům, ve kterých 
by mohly porodní asistentky pro komunitní péči 
působit, a na vybrané činnosti, které by mohly 
především vykonávat. 
 
METODIKA 
Zjišťování názorů laické i odborné veřejnosti 
probíhalo technikou řízených rozhovorů. Každý 
respondent byl informován o účelu výzkumu 
a byl seznámen s tazatelským archem. Účast ve 
výzkumném šetření byla dobrovolná, na základě 
informovaného souhlasu. 

Ke zpracování dat byl využit program 
SASD (Statistická analýza sociálních dat) verze 
1.4.4. Zpracován byl 1. stupeň třídění a kontin-
genční tabulky 2. stupně třídění. Míra závislosti 
byla stanovena na základě Chí2 a dalších testo-
vacích kritérií (dle charakteru znaků). 

Do výběrového souboru bylo zařazeno 
1 007 lékařů, 1 005 sester a 2 022 občanů. Tito 
respondenti byli vybráni náhodným výběrem 
pomocí kvót. Parametry výběru zdravotníků 
(sester a lékařů) byly konstruovány na základě 
údajů Ústavu zdravotnických informací a statis-
tiky při MZ ČR platných k roku 2007 (31. 12.). 
Výběr souboru občanů byl určen údaji Českého 
statistického úřadu. 

Lékařská veřejnost byla reprezentována 
z 47,3 % muži a 52,7 % ženami. Podle věku 
měla největší zastoupení věková kategorie 45–54 
let (40 %). Sestry byly zastoupeny z 96,8 % že-
nami a 3,2 % souboru tvořili muži. Podle věku 
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provedeno třídění prvního i druhého stupně. Uvedený příspěvek je zaměřen na oblast zajištění péče 
o ženu porodní asistentkou pro komunitní péči. Největší část dotázaných občanů neví, jaká je 
současná podoba práce porodních asistentek pro komunitní péči v České republice. Jejich stanovisko 
k této otázce je závislé na pohlaví, věku a vzdělání. Odborná i laická veřejnost se shoduje v tom, že 
porodní asistentka pro komunitní péči by měla poskytovat péči především v terénu. Lékaři jsou na 
rozdíl od sester a občanů častěji toho názoru, že služby komunitních porodních asistentek nejsou 
potřebné. Odborná a laická veřejnost jednoznačně preferuje takové činnosti, které jsou spojené 
s předporodní a poporodní péčí o ženy-rodičky a o novorozené. 

Podle světových i českých legislativních podkladů porodní asistentka poskytuje zdravotní péči 
a rady ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, podílejí se 
na vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence; součástí této zdravotní péče je 
také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci 
s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární 
péči. 
 
Klíčová slova: porodní asistentka – žena – komunita – matka 
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byla zastoupena nejčastěji věková kategorie do 
34 let (31 %). Ve skupině laiků (občanů) soubor 
tvořilo 48,2 % mužů a 51,8 % žen. 
 
VÝSLEDKY 
Výsledky poukazují na fakt, že občané České 
republiky nemají přesnou představu o součas-
ném způsobu práce porodních asistentek. Nece-

lé 2/5 (38,5 %) občanů se domnívá, že porodní 
asistentky v současnosti pracují samostatně mi-
mo zdravotnická zařízení, cca 1/5 (18,9 %) od-
povídá na tuto otázku záporně. Největší část 
dotázaných občanů (42,6 %) uvádí, že neví, jaká 
je současná podoba práce porodních asistentek 
v České republice. 
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38,5%

18,9%

42,6%

ano ne nevím

Graf  1  Názor respondentů na působení porodní asistentky samostatně mimo zdravotnická 
zařízení 

Analýza realizovaná na základě druhého 
stupně třídění signalizuje, že jejich stanovisko 
k této otázce je závislé na pohlaví, věku a vzdě-
lání. Ženy významně častěji uvádějí, že porodní 
asistentky pracují v současnosti samostatně mi-
mo zdravotnické zařízení a rovněž vysokoškol-
sky vzdělaní respondenti mají tendenci uvádět 
tuto možnost. Respondenti z nejmladší věkové 

skupiny (18–29 let) se významně častěji domní-
vají, že současná porodní asistentka samostatně 
mimo zdravotnické zařízení nepracuje (totéž si 
myslí z větší části svobodní a bezdětní). V sou-
vislosti s péčí porodní asistentky bylo u všech 
cílových skupin rovněž zjišťováno, na kterých 
místech by komunitní porodní asistentka měla 
především pracovat. 



Na základě získaných dat lze konstatovat, 
že lékaři, občané i sestry se shodují v tom, že 
porodní asistentka pro komunitní péči by přede-
vším měla působit v terénu. Toto stanovisko 
zastává největší část lékařů (37,0 %), sester 
(37,2 %) i občanů (34,8 %). Na druhém místě je 
všemi cílovými skupinami uváděna ordinace 
praktického ženského lékaře (28,9 % lékařů, 
29,2 % sester a 28,6 % občanů), na třetím pak 
speciální centra (17,4 % lékařů, 19,8 % sester 
a 20,7 % občanů). Statisticky významná odliš-
nost v porovnání těchto skupin spočívá pouze 
v tom, že lékaři jsou na rozdíl od sester a obča-
nů častěji toho názoru, že služby komunitních 
porodních asistentek nejsou potřebné. 

V preferování činnosti porodních asistentek 
pro komunitní péči existuje shoda mezi všemi 

cílovými skupinami v tom, že za nejdůležitější 
činnost považují návštěvní službu a péči o ženy 
po porodu v domácím prostředí (preferuje 
41,5 % lékařů, 37,9 % sester a 36,9 % občanů). 
Velký důraz je kladen rovněž na návštěvní služ-
bu a péči o těhotné ženy v domácím prostředí 
(36,5 % lékařů, 37,0 % sester a 31,2 % občanů). 
Pořadí na prvních dvou místech je z hlediska 
preferování shodné u všech cílových skupin. 

Mezi nejméně preferované činnosti porodní 
asistentky pro komunitní péči patří péče o děti 
a ženy z různých etnických skupin a hodnocení 
sociálního prostředí. Těmito činnostmi by se dle 
názoru respondentů porodní asistentky neměly 
zabývat. 
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Graf 2  Preferovaná místa působení porodních asistentek pro komunitní péči 

Legenda – 1) ve vlastní ordinaci; 2) v ordinaci praktického ženského lékaře; 3) v terénu; 4) ve speciálních centrech;  
5) není třeba služeb komunitních porodních asistentek. 



DISKUSE 
Rozvoj komunitní a domácí péče je ovlivňován 
určitými změnami ve zdravotní a sociální oblasti. 
V posledních letech je zdůrazňováno globální 
stárnutí populace, měnící se rodinná struktura, 
zvyšování počtu neúplných rodin, ubývání více-
generačních rodin. Dalším faktorem je skuteč-
nost, že v postmoderní společnosti se rozšiřuje 
individualismus, emancipace žen, vyšší zaměstna-
nost žen, vyšší rozvodovost. Přispívá i rozvoj 
techniky v terénní péči. Nedílnou součástí komu-

nitní péče je informovaný příjemce, který je dnes 
více aktivní, je více poučen o svých právech 
a lépe informován o alternativách. 

Do 60. let 20. století u nás fungoval model, 
kde porodní asistentky pracovaly do značné míry 
samostatně. Mohly si zřizovat poradny, pokud 
byly zaměstnané v porodnicích, vedly porody 
samostatně a lékaře volaly v případě potřeby 
(Marek, 2002). Po roce 1963 došlo k přejmeno-
vání porodní asistentky na „ženskou sestru“ 
a její kompetence se ztenčily a ta se stala spíše 
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Graf 3  Preferované činnosti porodních asistentek pro komunitní péči 

Legenda – 1) návštěvní služba a péče o gynekologicky nemocné ženy v domácím prostředí; 2) návštěvní služba a péče 
o těhotné ženy v domácím prostředí; 3) návštěvní služba a péče o ženy po porodu v domácím prostředí; 4) návštěvní 
služba a péče o novorozené děti v domácím prostředí; 5) vedení předporodních poraden; 6) vedení předporodních kurzů; 
7) vyhledávání rizikových skupin dětí (děti neprospívající, zanedbávané, týrané, zneužívané); 8) zdravotně výchovná 
činnost; 9) laktační poradenství; 10) onkologická prevence; 11) poradny pro plánované rodičovství; 12) hodnocení soci-
álního prostředí; 13) nepřetržité telefonické poradenství; 14) vyhledávání rizikových skupin žen (týrané, domácí násilí); 
15) péče o ženy bez domova; 16) péče o děti z různých etnických skupin; 17) péče o ženy z různých etnických skupin; 
18) péče o onkologicky nemocné ženy; 19) nevím; 20) není třeba služeb těchto porodních asistentek; 21) jiné. 
 
Poznámka – součet relativních četností převyšuje 100 %, neboť respondenti měli možnost označit více, maxi-
málně však tři činnosti. 



„lékařovou asistentkou“. Tento vertikální model 
u nás přetrval do devadesátých let a jeho násled-
ky jsou ještě stále znát. V zahraničí došlo ke 
změně již v 70. letech minulého století, kdy jsou 
v péči  uznávány 3 skupiny účastníků: lékaři, 
kteří léčí, porodní asistentky, které ošetřují, 
a klientky (Königsmarková, 2001). 

Nelze říci, že vše bylo za předchozího reži-
mu špatné. Konkrétně péče o matku a dítě byla 
propracovaná, fungovala i návštěvní služba po 
porodu. Ve většině gynekologických ordinací 
byly dvě ženské sestry, z nichž jedna měla na 
starost terén a prováděla návštěvní službu. Po 
privatizaci ambulancí snížili gynekologové počet 
sester na jednu a návštěvní služba byla většinou 
zrušena. V roce 1990 skupina expertů Světové 
banky po prostudování zdravotní péče doporu-
čila zachování systému ve dvou oblastech, 
v nichž ČR dosahuje úrovně nejvyspělejších 
zemí, tj. v prevenci přenosných infekčních cho-
rob a v péči o matku a dítě (Štembera, 2004). 

Podle světových (Strategické dokumenty 
WHO, Mnichovská deklarace, směrnice EU) 
i českých (zákon č. 96/2004, vyhláška MZ ČR 
č. 424/2004 Sb.) legislativních podkladů je 
v současnosti porodní asistentka kompetentní 
v péči o ženu s nízkým rizikem během těhoten-
ství, při porodu, v šestinedělí i v péči o zdravého 
novorozence. Vzdělání porodních asistentek od-
povídá Směrnici Evropské unie 2005/36/ES ze 
dne 6. července 2005 (dříve 80/155 EHS, 
89/594/EHS). 

Oblast porodní asistence a péče o ženy je 
jedním předpokládaným působištěm v komunitní 
péči. V rámci realizovaného grantového projektu 
bylo zjišťováno, zda si tuto okolnost uvědomují 
občané ČR. Jak je patrné z analýzy odpovědí na 
tuto otázku, občané České republiky nemají přes-
nou představu o současném způsobu práce porod-
ních asistentek pro komunitní péči (graf 1). A to 
navzdory tomu, že působení porodních asistentek 
pro komunitní péči má ve zdravotnictví ČR dlou-
hou tradici a současná česká legislativa vymezuje, 
že porodní asistentka pro komunitní péči vykoná-
vá činnosti při poskytování primární péče, integro-
vané péče a preventivně zaměřené ošetřovatelské 
péče o ženy, novorozence a jejich rodiny a o skupi-
ny osob ve vlastním sociálním prostředí. Tato 
skupina může být vymezena zejména společným 
sociálně-kulturním prostředím, územím, věkem, 
zdravotním stavem nebo rizikovými faktory 
(vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb.). 

Výsledky šetření jsou jistě ovlivněny faktem, 
že činnost porodních asistentek pro komunitní 
péči v důsledku reorganizace zdravotnictví na 
počátku 90. let na většině míst ČR zanikla. Jedi-
ně ve Zlínském kraji je komunitní péče porodní 
asistentky opravdu součástí zdravotnického 
systému. Tato péče zde nepřestala fungovat ani 
po roce 1989, jako tomu bylo po celé ČR. Ženy 
mají možnost výběru porodní asistentky, o ná-
vštěvní službě jsou informovány již v prenatální 
poradně a péči mají hrazenou ze zdravotního 
pojištění. V ostatních krajích ČR mají porodní 
asistentky „Smlouvu o poskytování a úhradě 
zdravotní péče“ se zdravotní pojišťovnou spo-
radicky. Respondenti z nejmladší věkové skupi-
ny (18–29 let) se významně častěji domnívají, že 
současná porodní asistentka nepracuje samostat-
ně mimo zdravotnické zařízení, což odpovídá 
skutečnosti, že se s činností porodní asistentky 
v terénu nesetkali. Na konferenci „Přivádíme 
děti na svět“ v roce 2001 uvedl Unzeitig za ČG-
PS (Česká porodnicko-gynekologická společ-
nost) a FIGO (the International Federation of 
Gynecology and Obstetrics), že považuje porod-
ní asistentky za nedílnou a nenahraditelnou sou-
část systému péče o ženu a novorozence a že 
česká legislativa bohužel oslabila původní pozici 
porodních asistentek, hlavně v oblasti domácí 
péče. Dále uvedl, že ČGPS a FIGO podporují 
nezávislou činnost porodní asistentky (Unzeitig, 
2001). 

V rámci výzkumu bylo v souvislosti s péčí 
porodní asistentky zjišťováno u všech cílových 
skupin, na kterých místech by komunitní porod-
ní asistentka měla především pracovat. Dotazo-
vaní lékaři, sestry i občané se shodují v tom, že 
porodní asistentka by především měla působit 
v terénu. V souvislosti s preferováním činností 
a aktivit komunitní porodní asistentky lze kon-
statovat, že odborná a laická veřejnost jedno-
značně nejvíce a ve shodě preferuje takové čin-
nosti, které jsou spojeny s předporodní a popo-
rodní péčí o ženy-rodičky a o novorozené děti. 
Výhodou je poskytnutí komplexní péče jednou 
osobou v sociálním prostředí ženy. Jedná se 
o komplexní péči s cílem podpory zdraví, pre-
vence, rehabilitace, ošetřování a edukace. Po-
rodní asistentka v komunitním prostředí se mů-
že o ženu starat formou návštěvní služby, kde se 
velmi úspěšně uplatní. Návštěvní službu provádí 
porodní asistentka s osvědčením k výkonu zdra-
votnického povolání bez odborného dohledu 
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a s praxí v oboru porodní asistence 3 roky. Ob-
vyklým rozsahem péče je jedna návštěva v těho-
tenství a tři po porodu (Dorazilová, 1999a, b; 
Dorazilová 2000). 

Vliv na potřebnost působení porodních 
asistentek pro komunitní péči má i to, že doba 
hospitalizace v porodnici se zkracuje. Americké 
studie, které se zabývaly vlivem délky hospitali-
zace v porodnici, neprokázaly, že by hospitaliza-
ce delší než 48 hodin přinášela pro matku a dítě 
benefit, pokud měla žena zajištěnou domácí 
péči. Zkrácení hospitalizace přináší i ekonomic-
ké úspory (MMWR Rep., 1995; Danielsen et al., 
2000; Roztočil, 2004; Kalinová, 2005). 
 
ZÁVĚR 
Výsledky šetření potvrzují, že největší část dotá-
zaných občanů neví, jaká je současná podoba 
práce porodních asistentek pro komunitní péči 
v České republice. Jejich stanovisko k této otáz-
ce je závislé na pohlaví, věku a vzdělání. Odbor-
ná i laická veřejnost se shoduje v tom, že by 
porodní asistentka pro komunitní péči měla 
poskytovat péči především v terénu. Lékaři jsou 
na rozdíl od sester a občanů častěji toho názoru, 
že služby komunitních porodních asistentek 
nejsou potřebné. Odborná a laická veřejnost 
jednoznačně nejvíce a ve shodě preferuje takové 
činnosti, které jsou spojeny s předporodní 
a poporodní péči o ženy-rodičky a o novoroze-
né děti. Důraz je přitom kladen na péči 
v domácím prostředí, z hlediska porodní asis-
tentky tedy na práci v terénu. 
 
 
* Studie byla provedena s podporou Interní 

grantové agentury MZ ČR v rámci řešení 
projektu č. NS/9608-3. 
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PODPORA RODIČŮ PŘI PERINATÁLNÍM ÚMRTÍ 
Supporting parents in the case of foetus perinatal death  
 
 
Pavla Kasparková, Radka Bužgová 
 
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 
 
 
 
Summary 
The target of the research was to describe feelings and experience of women after the delivery of a 
dead child. The research was carried out by a qualitative method by using a small group of 
respondents. A method of the data accumulation, non-structured interview and analysis of the 
document contents were used. Free answers of women (n=7) who delivered a dead child were 
analyzed. The method offers a possibility of better understanding the problems of the respondents 
considered. The respondents spontaneously described feelings experienced depending on 
encountering certain situations. Based on the data analysis, the following categories and 
subcategories were established: 1. Experiencing and feelings (subcategories: fear of pregnancy, 
information about the diagnosis, the delivery, postnatal period, taking leave of the child, negative 
experiences); 2. Help and support (subcategories: support by the child father, support by 
surrounding people, professional support and explanation of the child death). In the women 
considered, it was found that the process of mourning was not supported too much and sufficient 
information about this process is not available. After the delivery of the dead child, the women did 
not take advantage of the professional help; self-helping groups of women having a similar 
experience in their life was an important form of the help. From answers of respondents it was 
shown that the dead child delivery was a traumatizing experience for all of them. During this, a 
support and help provided for the woman in the course of the delivery and in the further period are 
of importance. The midwife can play an important role, which can affect managing this event. The 
women should also be provided with information in a written form in order that they might read it 
again later. Understanding of feelings of women experiencing this stress situation by healthcare 
professionals can also contribute to more effective providing of the nursing care. 
 
Key words: perinatal death – midwife – mourning – support 
 
 
Souhrn 
Cílem tohoto výzkumu bylo popsat pocity a zkušenosti žen po porodu mrtvého dítěte. Výzkum byl 
proveden kvalitativní metodou, která pracuje s malým souborem respondentů. Metodou sběru dat 
byly nestrukturovaný rozhovor a analýza obsahu dokumentů. Byla provedena analýza volných 
výpovědí žen (n = 7), které porodily mrtvé dítě. Tato metoda nabízí možnost lépe porozumět 
prožívání řešené problematiky respondentů. Respondentky spontánně popisovaly pocity, které se 
u nich objevovaly v závislosti na prožívání určitých situací. Na základě analýzy dat byly stanoveny 
významové kategorie a podkategorie: 1. prožívání a pocity (podkategorie: obavy o těhotenství, 
sdělení diagnózy, porod, období po porodu, rozloučení s dítětem, negativní zážitky); 2. pomoc 
a podpora (podkategorie: podpora otce dítěte, podpora okolí, profesionální podpora, vysvětlení 
příčiny smrti dítěte). Bylo zjištěno, že u sledovaných žen nebyl příliš podporován proces truchlení ani 
nebyly poskytovány dostatečné informace o tomto procesu. Ženy po porodu mrtvého dítěte 
nevyužívaly profesionální pomoci, významnou formou pomoci jsou pro ně svépomocné skupiny žen 
s podobnou životní zkušeností. Z výpovědí respondentek vyplývá, že porod mrtvého dítěte je pro 
všechny ženy traumatizujícím zážitkem. Pro jeho zpracování má význam podpora a pomoc, která je 
ženě během porodu a v dalším období poskytnuta. Významnou úlohu může sehrát porodní 
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ÚVOD 
Porod zdravého dítěte bývá naplněním očekává-
ní rodičů a přináší pozitivní pocity i pro ty, kteří 
o ženu v průběhu těhotenství a porodu pečují. 
Porod mrtvého dítěte je naopak tragickou udá-
lostí, která se stane většinou nečekaně. Zvládání 
této situace je náročné z mnoha pohledů. 

Syndrom mrtvého plodu zahrnuje podle 
novely zákona všechna úmrtí v těhotenství a za 
porodu, kdy se narodí plod o hmotnosti vyšší 
než 500 g bez známek života (srdeční akce, po-
hyb, dech a křik). Mrtvorozenost v České re-
publice je již několik let stabilní a kolísá mezi 2–
3 promile (Hájek et al., 2004, s. 373). 

Porod mrtvého dítěte znamená pro všechny 
zúčastněné velký stres. Porodní asistentky 
i ostatní zdravotníci nemají často dostatek infor-
mací o podpoře procesu truchlení. Přitom právě 
jejich přístup může mít zásadní vliv na to, jak 
žena zvládne tuto situaci. Problematice truchlení 
je v ošetřovatelství věnována v posledních le-
tech stále větší pozornost. Bohužel nejvíce 
v souvislosti se stářím nebo nevyléčitelnými 
nemocemi. Na ženy, které porodí mrtvé dítě, se 
jako na truchlící osoby často zapomíná. 

Podpora rodičky se syndromem mrtvého 
plodu začíná již při sdělení diagnózy. Sdělení 
diagnózy přísluší lékaři. Je nadmíru žádoucí do-
držet etická pravidla ve smyslu kdy, jak, kde 
a kým je informace sdělena. Doprovází-li těhot-
nou partner, měl by být rovněž přítomen 
(Binder, 2007, s. 62). Při úmrtí novorozence je 
nutné si uvědomit, že jde o jinou situaci než při 
úmrtí dříve žijícího jedince. Předcházejí mu in-
tenzivní pocity spojené s očekáváním nového 
života, dítě žilo ve fantazii rodičů, měli s ním 
určité plány do budoucna (Sobotková et al., 
1999, s. 169). K okolnostem, které určují průběh 
reakce na sdělení informace o perinatální ztrátě, 
má vliv povaha perinatálního úmrtí. Je-li neoče-
kávané, prodlužuje to iniciální fázi nevíry a nor-
mální truchlení je ztíženo. Navíc je porod mrt-
vého plodu provázen stresem a často hlubokou 
sedací nebo celkovou anestezií, což zvyšuje po-

cit nereality události. Nejdramatičtěji je pociťo-
váno náhlé úmrtí plodu „intrapartum“ nebo 
krátce po porodu. Je-li perinatální úmrtí očeká-
váno, vzniká jistý prostor pro anticipační truch-
lení, situace ovšem v sobě nese ambivalenci: 
matka doufá, že dítě přežije, současně si přeje 
skončit s nejistotou (Čepický, 1999, s. 241). 

Po sdělení diagnózy je vhodné umožnit 
ženám průběh negativních reakcí, hněvu a pláče. 
Na kritiku či hledání viníka je možné reagovat 
reflexí, empatickým zrcadlením. Silné emoční 
projevy pacientky mohou vyvolat obavu u zdra-
votníků i příbuzných. Rychlou reakcí může být 
snaha utlumit je. Nešťastný člověk má právo na 
specifické reakce. Někdy je tendence poskytnout 
tišící léky. Ale možnost prožití emocí v přátel-
ském prostředí je nenahraditelná (Venglářová, 
Mahrová, 2006, s. 119). 

Psychicky velmi traumatizujícím obdobím 
pro těhotnou je doba od stanovení diagnózy do 
vlastního porodu. Nošení mrtvého plodu vyvo-
lává u ženy pocity deprese, úzkosti. Časem na-
růstá nervozita a rostou obavy o vlastní zdraví 
a možnosti další koncepce. Obavy o zdraví ženy 
jsou akcentovány hlavně u nejbližších příbuz-
ných. Tlak na okamžité ukončení těhotenství 
císařským řezem bývá někdy značný. Primárně 
však dg. mrtvého plodu indikací k císařskému 
řezu není. Po nástupu děložních kontrakcí při 
této vysoce stresující situaci je bolest tlumena 
s využitím všech dostupných prostředků. Zce-
la indikovaným a doporučeným postupem je 
aplikace epidurální analgezie (Binder, 2007, 
s. 62–64). 

Porod nekončí pláčem dítěte, po porodu je 
ticho, skutečnost je skličující pro rodiče i pro 
personál. Pro zlepšení prožívání smutku je kon-
takt s dítětem nevyhnutelný, rodičovské předsta-
vy dítěte se zhmotní, jejich dítě se stává skuteč-
ným. Společnost ještě stále vysoko hodnotí krá-
su a úspěch. Rodiče mají komplexy ze vzhledu 
svého dítěte, ale i z toho, že takové dítě zplodili. 
Hledá se původce tragédie, hněv se orientuje na 
sebe i na jiné. Rodiče se cítí být izolováni a i se 
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asistentka, která může mít vliv na zvládání této události. Informace by měly být ženám poskytovány 
také v písemné podobě, aby se k nim mohly později vrátit. Pochopení pocitů žen, které prožívají tuto 
zátěžovou situaci, zdravotníky může přispět k efektivnějšímu poskytování ošetřovatelské péče. 
 
Klíčová slova: perinatální úmrtí – porodní asistentka – truchlení – podpora 



izolují. I při porodu mrtvého dítěte s anomálie-
mi je důležité pamatovat na rodiče a jejich poci-
ty, dítě je potřeba rodičům ukázat, dát pochovat. 
Vyžaduje to však důkladné obeznámení se 
vzhledem dítěte dřív, než ho uvidí. Představy 
rodičů, kteří nikdy neviděli své postižené dítě, 
jsou horší, než jaká je realita. Před ukázáním je 
důležité děťátko umýt, ošetřit a zabalit do peřin-
ky. I s takovým dítětem pociťují rodiče potřebu 
se rozloučit, i toto dítě bylo rodinou očekávané 
a měli ho rádi, je a zůstane jejich dítětem 
(Magyarová, 2006, s. 140–145). Zármutek rodičů 
po smrti dítěte je traumatičtější, trvá déle a je 
hlubší a komplexnější než jakýkoli jiný zármutek 
a ztráta dítěte je nejtragičtější a je prožívána jako 
nejnespravedlivější ze všech ztrát (Firthová et 
al., 2007, s. 105). 

Ještě před porodem, pokud je to možné, 
porodní asistentka s ženou pečlivě plánuje prů-
běh porodu, podává informace o rituálech roz-
loučení se s dítětem. Vysvětlí důležitost tohoto 
aktu pro proces truchlení, v žádném případě 
však ženu k ničemu nenutí, nabízí alternativy 
a rozhodnutí ponechává na ženě s tím, že je 
může kdykoliv změnit (Ratislavová, 2008, s. 76). 
Pro zdravotníky je provázení klientů bolestnou 
ztrátou skutečným paradigmatem jejich práce. 
Ověřují si diagnostické, léčebné a ošetřovatelské 
postupy a jejich znalost konfrontují s kvalitou 
vlastního lidství. V praxi je upřednostňován 
aktivní empatický přístup ke klientům, citlivý, 
chápající, podporující a směřující k adekvátnímu 
prožitku ztráty a tím k postupnému vyrovnávání 
se s ní. Tento přístup je šetrný jak pro klienta, 
tak i pro samotného profesionála (Křemenová, 
Fremlová, 2009, s. 97–100). 

Po porodu mrtvého dítěte dominuje proces 
truchlení. Nekomplikované truchlení, označova-
né jako normální smutek, zahrnuje široké spekt-
rum psychických prožitků a způsobu chování, 
které můžeme po ztrátě někoho blízkého identi-
fikovat u pozůstalých (Kubíčková, 2001, s. 17). 
Péče o pozůstalé může mít nejrůznější podobu – 
od soucitné a empatické komunikace, přes kri-
zovou intervenci, nejrůznější poradenství až po 
psychiatrickou péči. Pomoc pozůstalým tedy 
zahrnuje poměrně široké spektrum – od laické 
pomoci až po profesionální aktivity (Špa-
tenková, 2008, s. 13). Normální proces zármut-
ku zakončený nalezením nové identity trvá zpra-
vidla jeden rok, ve kterém lze odlišit výrazné 
fáze (Haškovcová, 2000, s. 90). 

Špatenková (2006, s. 43–144) uvádí mýty, 
které komplikují truchlení rodičů po smrti dítě-
te, s nimiž by měli být zdravotníci seznámeni: 
● „Pohřeb jen znovu připomíná a oživuje tu 

tragédii.“ Pohřeb je významným mezníkem 
v procesu truchlení, je oficiálním rozlouče-
ním s někým, koho jsme milovali a koho 
jsme ztratili. 

● „Pohřbívat mrtvě narozené dítě nebo novoro-
zeně je nesmysl.“ Rituál pohřbu i u takto 
malých dětí má svůj smysl. Není-li pohřeb 
vypraven, matka si s odstupem času klade 
otázky: „Co se stalo s mým dítětem? Kde je 
moje dítě?“ 

● „Kondolence je zbytečná, stejně truchlící 
matka nic nevnímá.“ Kondolence je důležitá 
součást procesu truchlení. Nejlépe ji ale 
truchlící přijímají v časovém úseku krátce 
před a po pohřbu. 

● „Sdílení tragédie s jinými lidmi napomáhá 
zotavení.“ Ačkoliv obklopena jinými lidmi, 
často se pozůstalá matka cítí sama 
a v izolaci. I mezi milujícími lidmi 
(dokonce i členy vlastní rodiny) se může 
cítit velmi osamělá a opuštěná. 

● „Není vhodné mluvit s matkou o jejím mrtvém 
dítěti.“ Je možné a vhodné hovořit 
s matkou o jejím dítěti. Měla by to však být 
zarmoucená matka, kdo rozhoduje o tom, 
s kým, nakolik a jak chce o dítěti hovořit. 

 
Období truchlení může probíhat také pato-

logicky. Žena po porodu by měla být sledována, 
zda nedochází ke komplikovanému zármutku, 
který vyžaduje odbornou, profesionální pomoc. 
U žen se může objevit deprese či posttraumatic-
ká stresová porucha. Plně rozvinutá posttrauma-
tická stresová porucha je úzkostný stav, který se 
vyvíjí po traumatické události, jež se vymyká 
běžné lidské zkušenosti (a náhlá smrt dítěte ta-
kovou situací je). Typické znaky posttraumatické 
poruchy jsou: bezděčné vzpomínky na trauma-
tickou událost, intenzivní pocity hněvu, vzteku, 
agrese, šok, zdravotní problémy a pocit bezmoc-
nosti. Normální reakce akutního smutku je for-
mou posttraumatického stresu (a ten může 
v posttraumatickou poruchu postupem času 
přerůst). Rozdíl mezi posttraumatickou poru-
chou a truchlením je v tom, že truchlící matka si 
chce pamatovat, vzpomínat a chce být dotazo-
vána na své zesnulé dítě i na to, čím teď prochá-
zí, zatímco oběť traumatu s posttraumatickou 
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poruchou zpravidla nechce vzpomínat ani si 
pamatovat, natož hovořit o své zkušenosti. Nej-
raději by na všechno zapomněla, vymazala tento 
zážitek ze své paměti, ze svého života 
(Špatenková, 2006, 142–143). 

Po těhotenské ztrátě je třeba se chovat 
k truchlícím adekvátně, což je stále v našem 
zdravotnictví slabinou. České porodnice teprve 
hledají, jak se chovat k rodičům mrtvě naroze-
ného dítěte a co jim mohou nabídnout 
(Chrásková, 2009, s. 335). Poradenství pro po-
zůstalé se i u nás pomalu konstituuje jako legitim-
ní oblast pomáhajícího poradenství (Špatenková, 
2008, s. 130). Potřeby pozůstalých rodičů jsou tak 
různorodé a komplexní jako jejich zármutek. 
V zahraničí existují specializované skupiny, 
v nichž spolupracují lékař, sestra, psycholog, 
duchovní a sociální pracovnice a nabízejí pod-
poru a pomoc pacientkám a párům po těhoten-
ské ztrátě. V ČR není této problematice věnová-
na dostatečná pozornost, přičemž by bylo uži-
tečné založit podobnou organizaci i v naší zemi 
(Feldmár, 2009, s. 30). 
 
 
Cíl výzkumu 
Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat pocity žen 
po porodu mrtvého dítěte. Dále zjistit, jak tyto 
ženy hodnotí míru poskytnuté podpory. 
 
 
METODIKA 
Výzkum byl proveden kvalitativní výzkumnou 
metodou, která pracuje s malým souborem re-
spondentů bez nároku na statistickou reprezen-
tativnost. Tento typ výzkumu byl zvolen přede-
vším proto, že počet žen, které splňují kritéria 
výzkumného souboru a na které je možné získat 
kontakt a získat je ke spolupráci, je z důvodu 
velmi citlivého tématu velmi omezený. Tato 
metoda výzkumu by mohla pomoci nastínit jiný 
úhel pohledu na tuto problematiku a tím být 
užitečná pro praxi. Nevýhodou této metody 
může být nízká reliabiliza a obtížná zobecnitel-
nost výsledků na populaci. 

Sběr dat probíhal v měsících listopad 2009 
až únor 2010. Pro sběr dat byla použita technika 
nestandardizovaného rozhovoru, kdy výpovědi 
respondentek (n = 2) byly zaznamenány na dik-

tafon a následně přepisovány. Dále byla použita 
metoda analýzy obsahu (n = 5). S respondentka-
mi byla navázána elektronická komunikace. 
Kontakt byl získán prostřednictvím koordiná-
torky občanského sdružení „Dlouhá cesta“. 
Takto bylo osloveno osm žen. Tři ženy na žá-
dost o spolupráci vůbec nereagovaly. Pět z nich 
bylo ochotno popsat svou zkušenost. Analyzo-
vány byly volné výpovědi respondentek, získané 
pomocí elektronické komunikace. 

Byla použita kvalitativní analýza dat. Všech-
ny výpovědi respondentek (n = 7) byly opako-
vaně pročítány, byla využita metoda barvení 
textu. Poté byly identifikovány hlavní významo-
vé kategorie a podkategorie. Při interpretaci dat 
byly použity citáty respondentek ze zaznamena-
ných výpovědí, v textu jsou označeny kurzívou. 
Pro označení citátu byly použity jména respon-
dentek, která byla z důvodu zachování anonymi-
ty změněna. 
 
 
Charakteristika souboru 
Výzkumný soubor byl tvořen ženami (n = 7), 
které porodily mrtvé dítě ve vysokém stadiu 
těhotenství. Výběr žen byl záměrný. Jediným 
kritériem pro zařazení do výzkumu byla zkuše-
nost s porodem mrtvého dítěte. Z důvodu za-
chování anonymity není uvedeno, ve kterém 
zdravotnickém zařízení ženy porodily. Věkové 
rozpětí respondentek je 25–34 let. Rodinný stav 
žen v souboru byl tři vdané a čtyři svobodné. 
Tři ženy měly středoškolské vzdělání, čtyři byly 
vyučeny. U pěti žen se jednalo o jejich první 
porod, u dvou žen o druhý porod. Stadium tě-
hotenství, ve kterém ženy porodily mrtvé dítě, je 
období od 33. do 40. týdne těhotenství. Doba 
od porodu mrtvého dítěte je od 3 dnů po 8 mě-
síců. 
 
 
VÝSLEDKY  
Respondentky spontánně popisovaly pocity, 
které se u nich objevovaly v závislosti na proží-
vání určitých situací. Na základě analýzy dat byly 
stanoveny významové kategorie a podkategorie, 
jejichž přehled je uveden v tabulce 1. 
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1. Prožívání a pocity 
 

Obavy o těhotenství 
Ze získaných informací vyplývá, že ve většině 
případů přinutila ženu vyhledat lékaře obava 
o těhotenství. Při návštěvě lékaře v nich převa-
žovaly pocity nejistoty a úzkosti. Přicházely 
k lékaři, protože chtěly být ujištěny o tom, že je 
jejich dítě v pořádku. Někdy je vyhledat lékaře 
přinutily jen fyzické potíže, např. krvácení nebo 
bolesti: „Přišla jsem do nemocnice s tím, že jsem 
měla bolesti. Věděla jsem, že je na porod ještě br-
zo“ (paní Rita). Vymizení pohybů dítěte vyvola-
lo vždy strach: „Ten den, bylo to úterý, jsem si 
uvědomila, že necítím pohyby. Šťouchala jsem do 
břicha, myslela jsem, že jen spí. Začala jsem být 
nervózní. Jela jsem do nemocnice, chtěla jsem jen 
slyšet, že je malý v pořádku“ (paní Markéta). Ne 
vždy ženy očekávaly sdělení nepříznivé zprávy. 
Doufaly, že budou ujištěny o tom, že se dítěti 
daří dobře. Přesto téměř ve všech případech 
hovořily o „divném pocitu“. Jen jedna z žen ve 
své výpovědi přiznává, že tušila, že dítě je mrtvé: 
„Šla jsem ke svému doktorovi, protože se mi uděla-
lo trochu špatně, vnitřně jsem cítila, že se něco 
stane. Můj doktor měl zrovna volno. Zastupující 
doktor se mi vysmál a poslal mne domů. V noci se 
moje sluníčko hodně vrtělo, kopalo, kéž bych tušila, 
že je to naposled. Potom jsem celý den necítila 
pohyby, myslela jsem, že jen spí po probdělé noci. 

Večer jsem věděla, že se mi stalo to nejhorší, jeli 
jsme do nemocnice“ (paní Jana). 
 
Sdělení diagnózy 
Při čekání na sdělení diagnózy popisovaly ženy 
psychickou tenzi: „Chtěli mi udělat ozvy, sestra 
hledala srdíčko a nemohla najít. Vystřídala ji druhá 
sestra. Ptala jsem se, jestli je malá v pořádku. Vidě-
la jsem, že se obě tváří vážně a nic neříkají“ (paní 
Rita). Objevoval se pocit strachu, obavy o dítě 
a úzkost při čekání na odpověď: „Lehla jsem si 
na lehátko a sestra chtěla točit monitor. Ještě jsem 
na tom nikdy nebyla, tak jsem byla zvědavá a hlav-
ně jsem už chtěla slyšet, že je malá v pořádku. Vidě-
la jsem, že se sestra tváří nějak divně, ptala se mne, 
jestli cítím pohyby. Cítila jsem je už 2 dny trochu 
méně, ale cítila jsem je. Za chvíli se objevila dok-
torka a šly jsme na ultrazvuk. Začala jsem se 
bát“ (slečna Blažena). Po sdělení diagnózy ženy 
často hovořily o tom, že sice vnímaly, co jim 
bylo řečeno, ale odmítaly tomu uvěřit: „Na ultra-
zvuku mi doktor řekl větu, kterou nikdy nezapome-
nu: Bohužel vám musím oznámit, že vaše miminko 
už nežije. Nevěřila jsem tomu, říkala jsem si, že ty 
přístroje přece nemusí fungovat správně“ (paní 
Markéta). „Na tom ultrazvuku mi řekli, že miminu 
nebije srdce. Nechápala jsem, co tím chtějí říct. Já 
jsem tomu nechtěla věřit“ (slečna Blažena). Obje-
voval se také pláč. „Pamatuji si jenom, že jsem 
pořád plakala a nebyla schopna promluvit. Říci 
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Tabulka 1  Výpovědi respondentek v jednotlivých kategoriích a podkategoriích 

Kategorie/               

podkategorie Rita Markéta Simona Jana Sára Viktorie Blažena 

1. prožívání a pocity               

Obavy o těhotenství + + + + + + + 

Sdělení diagnózy + + + + + + + 

Porod + + + + + + + 

Období po porodu + + + + + + + 

Rozloučení s dítětem + + + + + + + 

Negativní zážitky + + + + + + + 

2. pomoc a podpora               

Podpora otce dítěte + + + + + + + 

Podpora okolí + + + + + + + 

Profesionální podpora + - - - - + - 
Příčina smrti dítěte + + + + + + + 

+ žena o tématu hovořila, - žena o tématu nehovořila 



manželovi to musel doktor“ (paní Jana). Ženy 
popisovaly různé typy reakcí. Většina žen byla 
při sdělení informace bohužel bez doprovodu 
někoho blízkého: „Šla jsem za kamarádkou na 
chodbu a tam jsem se úplně složila a nedokázala 
přestat brečet“ (paní Markéta). 
 
Porod 
Představa spontánního porodu byla pro většinu 
žen těžko pochopitelná. V období před poro-
dem ženy často ve svých výpovědích popisují 
podávání sedativ. „Doktor mi řekl, že budeme 
muset co nejrychleji porodit, abych nedostala infek-
ci. Mamka prosila doktora, aby mi udělali císařský 
řez, ale to prý nejde. Přišlo mi to hrozné, představa, 
že se budu trápit a přitom zbytečně. Dávali mi 
tabletky a injekce. Byla jsem taková omáme-
ná“ (slečna Blažena). Pro ženy bylo velmi stre-
sující zdlouhavé vyvolávání porodu. Objevoval 
se pocit vzteku, zlosti: „Museli mi vyvolat porod. 
To, co následovalo, bych nikomu nepřála zažít. 
Nechápala jsem, proč musím rodit normálně. Oteví-
rání trvalo dva dny“ (paní Rita). „Bolesti byly 
hrozné, i když jsem měla epidurál. Byla jsem tak 
strašně unavená, že nevím, jak jsem byla schopna 
vytlačit malého. Nakonec mi dávali nějakou injekci, 
protože i když jsem tlačila, tak to nešlo a malý tam 
nějak uvíznul. Cítila jsem, že ho mám kousek venku, 
viděla jsem nožičku. Brečela jsem a už jsem oprav-
du neměla sílu na nic. Potom si jen pamatuji, jak 
jsem se probrala z narkózy“ (paní Markéta). Ženy 
se zmiňovaly o tom, že se lékaři sice snažili tlu-
mit bolest, přesto ji vnímaly jako velmi silnou. 
Jako více přijatelná se některým z žen jevila 
představa porodu císařským řezem. Přístup 
zdravotníků byl ve většině výpovědí popisován 
jako věcný. Komunikace byla ve většině výpově-
dí vnímána jako rozpačitá: „Byli na mě hodní, 
nemůžu si stěžovat. Pořád se ptali, jestli ty bolesti 
zvládám, a chodili za námi. Bylo vidět, že jsou 
z toho taky špatní“ (slečna Blažena). Bohužel 
některé ženy se musely potýkat i s necitlivým 
přístupem ošetřujícího personálu: „Doktor byl 
nervózní, že netlačím, ale já neměla v tu chvíli bo-
lesti“ (slečna Viktorie). „Samotný porod byl hroz-
ný, byla jsem vyčerpaná. Cítila jsem, že malý je 
venku. Když jsem slyšela to ticho, došlo mi, že je to 
opravdu tak. Malý nepláče, opravdu nežije“ (slečna 
Sára). Po porodu si všechny poprvé uvědomily 
definitivnost smrti dítěte. 
 
Období po porodu 
Ženy měly tendenci co nejdříve ukončit hospita-
lizaci: „V nemocnici jsem byla dva dny, vše se 

dobře hojilo. Byla jsem na tom psychicky hodně 
špatně. Dávali mi pořád tabletky na uklidnění, tak 
jsem to tam vlastně prospala (paní Rita). „Dva dny, 
které jsem strávila v nemocnici, jsem nedokázala 
téměř s nikým mluvit. Lékař, který chodil na vizitu, 
se ptal, jak se mám. Na to bylo těžké odpově-
dět“ (slečna Sára). Často ukončovaly hospitaliza-
ci předčasně, na vlastní žádost: „Chtěla jsem 
domů, podepsala jsem reverz hned druhý 
den“ (paní Markéta). Ženy pobyt v nemocnici 
stresoval a velmi intenzivně v tomto období 
vnímaly přítomnost jiných matek a zdravých 
novorozenců. Objevovala se touha po vlastním 
dítěti: „Bylo to šílené. Být tam a slyšet pláč mimi-
nek“ (paní Markéta). Většina žen byla po porodu 
separována od matek s novorozenci, což zpětně 
velmi oceňují: „Po porodu mě dali na gynekologii, 
byla jsem tam sama, což jsem byla ráda. Byla jsem 
slabá a dost jsem krvácela, dávali mi i kapačky 
a injekce. V pondělí ke mně přeložili tu paní po 
operaci. Byla jsem ráda, že má asi dost starostí 
sama se sebou a na nic se mne neptá“ (slečna Sá-
ra). Dvě z žen musely bohužel samy požádat 
o to, aby nebyly umístěny na pokoj s matkami 
po porodu: „Po porodu mne vezli na pokoj, kde 
jsou mamky s dětmi, tak jsem je poprosila, jestli je 
volný nadstandard, tak mě dali tam“ (slečna Vik-
torie). Krátce po porodu se začínal objevovat 
pocit viny i snaha o hledání viníka této smutné 
události: „Možná, kdybych se víc hlídala, nemuselo 
se nic stát“ (slečna Blažena). Při návratu do do-
mácího prostředí se často objevovala potřeba 
klidu, často i úplné izolace od okolí: „Ty poznám-
ky přátel a rodiny v tom smyslu, že jsem ještě mladá 
a ať jsem ráda, že mám ještě jedno dítě a že by byla 
Kateřinka možná postižená, to byla fakt hrůza. 
Nechápali nic“ (paní Rita). Ženy zpětně přizná-
valy, že se u nich objevovaly i pocity závisti 
a nenávisti vůči jiným těhotným nebo ženám, 
které mají zdravé děti: „Fáze zoufalství se střídaly 
s fázemi hněvu. V prvním týdnu jsem vlastně vůbec 
nechodila ven. V dalším období jsem se nedokázala 
podívat na těhotnou v autobuse, záviděla jsem všem 
kamarádkám, které mají děti“ (slečna Sára). 
Z výpovědí žen vyplynulo, že v poporodním 
období neměly chuť s nikým komunikovat, 
spíše byly ponořeny do sebe a hodně přemýšle-
ly, proč se jim tato věc stala. Většina žen hovo-
řila o snaze počít co nejdříve další dítě. Už nyní 
však přiznávají strach o osud dalšího těhoten-
ství: „Snažíme se o další miminko. Doufám, že se 
to podaří a přitom vím, že budu šílet hrůzou, aby 
se zase něco nestalo“ (slečna Simona). 
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Rozloučení s dítětem 
 

Rozloučení s dítětem bylo umožněno jen někte-
rým ženám, a to až po vlastním porodu dítěte, 
kdy pociťovaly obrovskou únavu a nechtěly dítě 
vidět. „Porodní asistentka se ptala, jestli chci ma-
lého vidět, ale já nechtěla. Ani přítel ne-
chtěl“ (slečna Sára). Konzultování této možnosti 
ze strany porodní asistentky nebo lékaře před 
samotným porodem nebylo žádnou z žen zmí-
něno. Některé z žen samy po porodu požádaly 
o možnost dítě vidět: „Když jsem malou porodila, 
ptala jsem se, jestli nám ji ukážou. Hned ji odnesli 
na vážení, ale za chvíli ji sestra přivezla v postýlce 
a nechala nám ji tam. Byla jako malý andílek. Po-
řád jsem nemohla uvěřit tomu, že nezačne plakat, že 
se ty malé prstíčky nepohnou. Za to, že jsme mohli 
s malou být, rozloučit se s ní, jsem moc vděč-
ná“ (paní Rita). Jedna z žen byla ponechána 
celou dobu porodu v nejistotě, zda bude moci 
své dítě vidět: „Zeptala jsem se, jestli mi ho po 
porodu ukážou. Doktor mi odpověděl, že podle 
toho, jak bude dítě vypadat, a s tím jsem šla rodit. 
Pak jsem nějak porodila, hned malého odnesli. Za 
chvíli mi ho dali do náruče, nechali mi ho tam 
15 minut a pak ho někam odnesli“ (slečna Vikto-
rie). Ve výpovědích se objevuje i to, že ženy 
nebyly informovány o tom, co se bude dít 
s tělem dítěte po porodu. O nutnosti pitvy 
a pohřbení dostaly informace až v pozdějším 
období po porodu: „Po porodu jsem se ptala, kde 
je malý. Pořád jsem si myslela, že se něco stane 
a přinesou mi ho a bude plakat. Jestli chceme malé-
ho vidět, se nikdo nezeptal“ (paní Markéta). Těsně 
po porodu přitom převládal nezájem žen o roz-
loučení s dítětem: „Po porodu jsem měla zavřené 
oči, nechtěla jsem nic vidět. Cítila jsem, jak ji odná-
šejí pryč. Slyšela jsem, jak hlásí váhu a míru. Bylo 
to strašné. Teď vlastně pořád přemýšlím, že jsem si 
Karolínku ani neprohlídla“ (slečna Simona). 
S delším časovým odstupem od porodu se stále 
častěji u žen začala objevovat potřeba zjistit, jak 
dítě vypadalo: „Už v nemocnici mi bylo líto, že 
jsem malého nemohla vidět ani pochovat“ (slečna 
Sára). „Není dne, abych si na malou nevzpomněla. 
Je mi líto, že jsem ji v porodnici nemohla vidět. 
Mám jen fotky z ultrazvuku“ (slečna Simona). 
 
Negativní zážitky 
V negativním smyslu ženy hovořily o nutnosti 
spontánního porodu, který byl spojen s bolestí. 
Bolest nebyla ve všech případech dostatečně 
tlumena: „Nechápala jsem, proč musím rodit nor-
málně. Bolesti byly hrozné“ (paní Rita). „Když 

přišel doktor a vyšetřil mě, požádala jsem o epidu-
rál. Řekl, že už je pozdě“ (slečna Sára). Velmi 
špatně vnímaly ženy kontakt s těhotnými žena-
mi a zdravými novorozenci: „Bylo šílené slyšet 
pláč miminek“ (paní Markéta). „Zase jsme slyšely, 
že tam pláče mimino. To bylo asi nejhorší“ (slečna 
Blažena). Většina žen hovořila o přístupu perso-
nálu v porodnici okrajově: „Sestřička, která byla 
u mého porodu, mi moc pomohla“ (paní Jana). 
Dvě ženy se během porodu dokonce setkaly 
s tím, že na ně personál zvyšoval hlas: „Necitlivé 
chování doktorky, která na mě několikrát zvyšovala 
hlas, si budu pamatovat celý život“ (slečna Simo-
na). Dvě z žen mají negativní zkušenost 
s přístupem personálu po porodu: „Chtěli mě dát 
po porodu na pokoj s miminkama. Psychicky bych 
to nezvládla“ (slečna Blažena). 
 
 

2. Pomoc a podpora 
Podpora otce dítěte 
Podpora otcem dítěte je zmiňována ve všech 
výpovědích. Ženy ocenily hlavně jeho přítom-
nost v průběhu porodu: „Dovolili mi mít u sebe 
manžela celou dobu. Za to jsem moc vděčná“ (paní 
Rita). „Kdybych tam neměla manžela, tak bych tam 
byla úplně sama a nikdo by si mne ani nevšim-
nul“ (slečna Viktorie). Významná je i podpora 
partnera v poporodním období: „Do nemocnice 
za mnou chodil manžel, snažil se mne uchlácholit, 
ale sám byl na tom dost zle“ (paní Markéta). Otec 
dítěte se ve většině případů postaral i o úřední 
záležitosti. Vyřizoval záležitosti na matrice, po-
staral se o pohřbení dítěte. Většinou se snažil 
o to, aby se žena vracela do domácího prostředí, 
které ničím nepřipomínalo očekávané dítě: 
„Zařídil pohřeb i všechny ty věci na úřadech. Do-
ma všechno uklidil, složil postýlku, kočárek“ (paní 
Markéta). „Když jsem se vrátila domů, nevím, jak 
to přítel stihnul, ale všechno, co bylo nachystané 
pro malou, bylo pryč“ (slečna Simona). Jedna 
z žen se zmiňuje v souvislosti s porodem mrtvé-
ho dítěte i o krizi v partnerském vztahu: 
„Manžel celou situaci těžce nese, ten zážitek mezi 
námi udělal velkou propast“ (paní Jana). Podpora 
partnera byla pro ženy velmi významná: „Já 
vůbec nevím, jak bych to sama zvládla“ (slečna 
Sára). 
 
Podpora okolí 
Období po propuštění z nemocnice bylo pro 
ženy náročné. Těsně po události přetrvávala 
potřeba izolace „Známí ani nevolali, jen psali 
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SMS, ať se držím a podobné fráze. Když za mnou 
chtěli přijít na návštěvu, nechtěla jsem, chtěla jsem 
být sama. Hrozím se toho, až půjdu zpět do práce. 
Nejraději bych odjela někam pryč, kde mne nikdo 
nezná“ (paní Rita). Vyhýbaly se dětem a těhot-
ným ženám: „Rodina si myslí, že jsem celkem 
v pohodě, ale já nejsem. Nemohu se podívat na 
žádnou těhotnou, abych nezačala brečet.“ Ženy 
pociťovaly snahu okolí pomoci jim na vše zapo-
menout, proto se snažily normálně fungovat: 
„Všichni kolem si myslí, jak jsem se s tím rychle 
vyrovnala. Nikdo se mě na nic neptá“ (paní Rita). 
Z výpovědí vyplynulo, že neměly odvahu svěřo-
vat se okolí se svými pocity. Největší podporou 
pro ženy byl kontakt se stejně postiženými žena-
mi. Ten navázaly prostřednictvím internetu: „Co 
mi hodně pomáhá, jsou internetové diskuse s holka-
mi, co se jim přihodilo to stejné. Protože nikdo, kdo 
to nezažil, nemůže pomoci“ (paní Rita). „Co mi 
trochu pomáhá, je, že nejsem sama. Začala jsem 
hledat na internetu a píšu si s holkami, co zažily to 
samé. Je to strašné, kolik nás je“ (paní Markéta). 
Ženy shodně vypovídaly, že kontakt se ženami 
se stejnou zkušeností je pro ně přínosný. 
 
Profesionální podpora 
O možnosti psychologické pomoci se zmiňují 
jen některé ženy. Hovoří jen o tom, že jim tato 
pomoc byla nabídnuta. Žádná z žen tuto mož-
nost nevyužila. „Bylo mi hrozně, ale jít k cizímu 
psychologovi a svěřovat se, to se mi vlastně vůbec 
nechtělo“ (slečna Viktorie). „Nabízeli mi i psycho-
loga, ale odmítla jsem“ (paní Rita). Pro ženy byl 
významný přístup personálu v porodnici. 
„Sestřička, která byla u mého porodu, mi moc po-
mohla“ (paní Jana). „Byla jsem na tom psychicky 
špatně, doktor, když to viděl, tak mi raději dával 
pořád tabletky na uklidnění“ (slečna Simona). 
„Víte, při takových situacích by doktoři měli více 
soucítit s rodičkou, neříkám litovat ji, ale měli by 
mít jiný přístup. Hodně by třeba pomáhalo, kdyby 
byl doktor celou dobu s rodičkou, nebo sestra, aby 
pořád dokola vysvětlovala, co se děje. Měli by mít 
více trpělivosti s povídáním o všem, co následuje. 
Jednou to nestačí“ (slečna Viktorie). 
 
Vysvětlení příčiny smrti dítěte 
O příčině smrti dítěte se zmiňovaly všechny 
ženy. Bylo znát, že je to pro ně důležité: „Moje 
Kateřinka se narodila ve 33. týdnu – mrtvá. Vážila 
1 900 g a měřila 45 cm. Příčinou byla trombóza 
pupečníku“ (paní Rita). Ve výpovědích se často 
objevovaly pochybnosti o pravdivosti sdělení: 

„Výsledek pitvy zní infekce, nezbývá mi jen věřit, že 
to tak mělo být“ (paní Markéta). Opět se ve vý-
povědích objevoval pocit vlastní viny: „Možná, 
kdyby mne napadlo na to pomyslet, tak bych přišla 
do nemocnice a malý mohl být živý. Je pravda, že se 
mi zdálo, že se malý méně hýbe už ve čtvrtek, ale 
nepřikládala jsem tomu dost pozornosti. Výsledek 
pitvy potvrdil, že se malý zadusil na pupeční šňůře. 
To nám vlastně řekl i doktor hned po poro-
du“ (slečna Kateřina). 

 
DISKUSE 
Období těhotenství je významné pro všechny 
ženy. Nezdařené těhotenství, které skončí poro-
dem mrtvého plodu, je událost, která pozname-
ná ženu na celý život. Informace o nitrodělož-
ním úmrtí dítěte je pro ženu i její okolí většinou 
nečekanou zprávou. Už způsob sdělení dia-
gnózy je pro ženu nesmírně důležitý. Před sdě-
lením diagnózy se porodní asistentka musí po-
kusit získat důvěru ženy, ocenit její snahu, např. 
že se dostavila na vyšetření. Informace podáva-
né personálem pracoviště by rozhodně měly být 
shodné, neměly by zahrnovat spekulace a měly 
by být pro ženu i blízké příbuzné dostatečně 
srozumitelné. Nejlepší cestou, jak toho dosáh-
nout, je redukovat na minimum počet osob 
pověřených k podávání informací (Binder, 
2007, s. 62). 

Z výpovědí žen vyplynulo, že často bylo 
sdělení nepříznivé zprávy uspěchané. Negativní 
bylo i to, že po sdělení diagnózy byly často po-
nechány samotné. Kastová (2000, s. 75) uvádí, 
že zdravotníci mají tendenci se truchlícím vyhý-
bat – upomínají je totiž na smrt, na možnost 
přerušení či ukončení jejich vztahů. Pokud zdra-
votníci, kteří jsou s těmito ženami v kontaktu, 
akceptují smrt jako aspekt života a vědí, jak hlu-
boce ztráty zasahují a přímo ničí, pak mohou 
být takové ženě oporou. Také Čepický (1999, 
s. 241) uvádí, že lékaři obvykle reagují na událost 
pocity vlastního selhání a viny. Se svou úzkostí 
se nezřídka vyrovnávají hostilní reakcí vůči paci-
entce, její sedací nebo bagatelizací vážnosti udá-
losti. Lékař i porodní asistentka se musí snažit 
zajistit klid a soukromí při sdělování informace. 
Klidné a citlivé jednání personálu, který je při-
praven zvládat situaci, je v tomto stavu žádoucí. 
Je nutné si uvědomit, že z informace o smrti 
dítěte nelze udělat příznivou zprávu. Tuto situa-
ci si žena bude pamatovat do konce svého živo-
ta. Je vhodné zajistit, aby žena ani po sdělení 
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informace nezůstala sama. Porodní asistentka po 
sdělení diagnózy ženu neopouští, podpoří ji při 
vyjádření emocí a počká, až bude mít u sebe 
blízkou osobu. Důležitá může být i jen tichá 
přítomnost, respektování reakcí ženy i jejího 
okolí. Způsob, jakým se sděluje diagnóza, může 
ovlivnit celý proces truchlení i to, jak se žena 
s celou situací vyrovná. Reakce na sdělení závaž-
né diagnózy probíhá zpravidla v několika fázích, 
které porodní asistentka musí znát, aby mohla 
porozumět chování pacientky a přiměřeně na ně 
reagovat, případně je vysvětlit rodinným přísluš-
níkům a tím ovlivnit jejich spolupráci (Čechová 
et al., 2004, s. 55). 

Po sdělení diagnózy se ženy nacházely ve 
stadiu šoku a popření. Průkaz poškození plodu 
in utero je většinou provázen popřením. Rodiče 
mrtvého dítěte jsou mimořádně citliví na reakci 
a chování lékaře a ostatního personálu. Žena 
chce informace, které by jí umožnily pochopit 
příčinu a snížit tak pocity viny (Čepický, 1999, s. 
241). V tomto období jsou dominantními pocity 
směsice lítosti, hněvu, bezmoci a strachu. Proží-
vání zármutku je vysoce individuální a rovněž 
jeho projevy jsou mimořádně pestré 
(Haškovcová, 2000, s. 90). Ženy v našem soubo-
ru prožívaly silné negativní emoce, často plakaly. 
Pláč je důležitým projevem emocí pozůstalého, 
je důležitým neverbálním signálem a objevuje se 
proto, aby sdělil něco, co se dá jen obtížně vyjá-
dřit slovy. Zdravotníci by měli dát ženám 
„povolení k pláči“. Pláč je zpravidla signálem 
pro ostatní, že je zde člověk, který potřebuje 
utěšit (Špatenková, 2008, s. 68). Jakákoliv ztráta 
bývá spouštěcím momentem krize. Ztráta blízké 
osoby vyvolává zcela mimořádnou krizi: v jedi-
ném okamžiku pohltí celou naši existenci. Touto 
ztrátou je otřesena vlastní identita, člověk už 
nechápe, jak sám sebe prožívá, a také přestává 
rozumět světu (Kastová, 2000, s. 75). 

Při péči o ženu v průběhu porodu je nutný 
empatický přístup. V tomto období se sledované 
ženy nacházely ve špatném psychickém stavu. 
Při jejich pobytu na porodním sále je nutno 
zamezit tomu, aby byly svědky jiných porodů. 
Tuto situaci vnímaly ženy velice těžce a působila 
na ně skličujícím dojmem. Porodní asistentka se 
musí pokusit o vytvoření prostředí, kde bude 
zajištěno co největší soukromí. To může být 
někdy problém, vzhledem k prostornému roz-
místění porodních sálů. Z lidského hlediska je 
důležité zajistit, aby rodička nebyla ani nepří-

mým svědkem narození živého dítěte jiné matce 
(Rossová, 1995, s. 219). Komunikace s rodičkou 
v takové situaci bývá náročná. Žena je pod vel-
kým psychickým tlakem a navíc musí porodit 
mrtvé dítě. Pobyt na porodním sále ženu stresu-
je, navíc se přidává nutnost opakovaného vyšet-
řování, sledování postupu porodu, invazivních 
zákroků a v neposlední řadě i prožívání fyzické 
bolesti. Dle Čepického (2006, s. 146) by se 
epidurální analgezie dnes měla povinně podávat 
při porodu mrtvého plodu. Porodní asistentka 
by měla ženě vysvětlovat a popisovat všechny 
výkony, které jsou prováděny. Je nutné neustále 
opakovat informace o tom, co bude následovat 
a proč jsou tyto zákroky nutné. Žena se nachází 
ve stadiu šoku, kdy podané informace těžko 
vstřebává. 

Po porodu mrtvého dítěte nastává louče-
ní. Rozloučení s mrtvorozeným dítětem je důle-
žité pro dlouhodobé vyrovnání se se smrtí dítě-
te. Porodní asistentka je opět zásadní osobou, 
která může pomoci ženě k tomuto kroku. Při 
vysvětlování celého postupu porodu je vhodné 
zabývat se i obdobím po narození dítěte. Větši-
na žen ve svých výpovědích popisuje, že mož-
nost vidět dítě jim v porodnici nebyla nabídnuta 
nebo ji nechtěli po porodu využít. Čím delší je 
doba od porodu, tím více se objevovala potřeba 
vědět, jak dítě vypadalo. Rituál rozloučení je 
proto důležité podpořit. Porodní asistentka 
svým přístupem může ovlivnit rozhodnutí ženy 
k tomuto kroku. Porodní asistentka musí být 
empatická, respektovat osobnost rodičky i její 
přání. Například v Kanadě, pokud si to rodiče 
přejí, s nimi dítě zůstává na pokoji celý den. 
Nabídnou rodičům otisk nožiček či odstřižené 
vlásky. Také na Slovensku jsou porodnice, kde 
je podobný způsob možný. Špatenková (2008, 
s. 138) například zveřejňuje „Certifikát o naroze-
ní“ a „Parte s otisky nožiček“ z novorozeneckého 
oddělení NsP Nové Zámky. V České republice 
převažuje přístup rychlého odnesení mrtvě roze-
ného novorozence. Zpravidla nikoho nenapad-
ne nabídnout rodičům rozloučení s dítětem. 
Problém tkví také v tom, že takový přístup 
k mrtvě rozenému novorozenci se zdá zvláštní 
či přímo morbidní i mnoha zdravotníkům 
(Chrásková, 2009, s. 335). Pokud žena dítě vidět 
nechce, není vhodné ji k něčemu nutit. Je vhod-
né ji informovat o tom, že své rozhodnutí může 
kdykoli změnit. Po celou dobu porodu je vhod-
né, pokud si to žena přeje, zajistit přítomnost 
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blízké osoby. Často je doprovázející osobou 
otec dítěte, který je sám ztrátou dítěte zasažen 
a i on potřebuje adekvátní informace a podporu. 
Po porodu je nutné opět opakovat informace 
podávané lékařem. Je vhodné informovat rodiče 
o tom, kde a jak dlouho bude tělo dítěte 
a o možnosti jeho pohřbení. Vysvětlit význam 
tohoto rituálu pro dlouhodobé smíření s úmrtím 
novorozence. Před propuštěním z nemocnice 
porodní asistentka podává informace o úředních 
záležitostech (matrika, porodné, pohřebné, ma-
teřská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství). 
Informace by měly být předány i v písemné 
formě vzhledem k tomu, že se pozůstalá matka 
nachází většinou ve špatném psychickém stavu. 
Tehdy nechce informace vstřebávat, nejsou pro 
ni podstatné. Pokud bude mít žena přístupné 
informace v písemné formě, může se k nim 
podle potřeby vrátit. Většina rodičů má 
v zármutku tendenci se obviňovat, proto je dů-
ležité pacientce zdůraznit, že ne ona je zodpo-
vědná za tragédii (Feldmár, 2009, s. 30). 

Při pobytu v nemocnici žena citlivě reaguje 
na každé slovo i gesto pečujícího personálu. 
Každá nevhodně formulovaná věta může ženu 
hluboce ranit a zanechat v ní negativní pocity. Je 
důležité vyvarovat se škodlivých zásahů. Ženy 
ve svých výpovědích často uváděly podávání 
sedativ po celou dobu hospitalizace. Toto opatře-
ní oddaluje proces truchlení a zbytečně se prodlu-
žuje začátek truchlení. Přesvědčení personálu, že 
pro pacientku bude nejlepší celou věc co nejrychle-
ji zapomenout, novorozence raději neukazovat 
a o pohlaví nemluvit, neumožní pacientce normál-
ní proces truchlení. Tento postup může pacientku 
traumatizovat po celý zbytek života. Oživit novo-
rozence není možné, ale poskytnutí empatie 
a naděje může pomoci ženě vyrovnat se 
s bolestnou událostí (Feldmár, 2009, s. 31). 

Ženy odcházely z nemocnice často na vlast-
ní žádost. Otec dítěte se vždy postaral o to, aby 
se vracely do prostředí, které ničím nepřipomí-
nalo dítě. Toto řešení také není úplně správné. 
I když je to pro pozůstalou matku bolestné, 
potřebuje mít čas sama tuto událost zpracovat. 
Právě odstranění všech věcí, které připomíná 
dítě, nehodnotí zpětně ženy jako užitečné. Po-
rodní asistentka se může pokusit o rozhovor 
s otcem dítěte nebo jiným rodinným příslušní-
kem a tím pomoci při jejich nejistotě, kdy nevě-
dí, jak vše zařídit. Zachování vzpomínek je pro 
pozůstalou matku důležité. Vzpomínkami mo-

hou být i fotky z ultrazvuku nebo oblečení pro 
dítě. 

V prvním období po porodu se ženy snažily 
izolovat od okolí. Připadaly si stigmatizované. 
Špatně snášely zejména přítomnost dětí nebo 
těhotných žen. Někdy hovořily až o pocitech 
nenávisti, za které se styděly. To jsou normální 
reakce na ztrátu dítěte. Porodní asistentka musí 
ještě při pobytu v nemocnici informovat ženu 
o těchto emocionálních reakcích a vysvětlit, že 
jsou normální reakcí na nenormální situaci, ve 
které se žena nachází. Porodní asistentka by 
měla mít v rámci ošetřovatelského procesu na 
paměti, že její působení se setká s úspěchem za 
předpokladu navázání kontaktu s ženou, jejího 
zájmu o ni, získání ženy pro spolupráci 
(Chrásková, 2009, s. 211). Ztráta blízkého člově-
ka (a tím jistě očekávané dítě je) nevyvolává 
u pozůstalých pouze silné emoční reakce, na-
bourává také jejich pocit vlastní identity, pocit 
vlastní integrity, vztahy s jinými lidmi, přesvěd-
čení o stabilitě a bezpečnosti světa. Pozůstalí 
v takové situaci potřebují pomoc a podporu. Té 
se jim ale často nedostává. Velmi opomíjenou 
kategorií truchlících jsou právě matky, které 
porodily mrtvé dítě, případně potratily nebo 
podstoupily umělé ukončení těhotenství. Rodi-
če, kterým se narodilo mrtvé dítě, mají tendenci 
potlačit veškeré vzpomínky na tento pro ně 
nepříjemný zážitek. Ovšem takový nezpracova-
ný a potlačovaný žal se může projevit mnohem 
později ve formě patologického zármutku. Po-
trat nebo porod mrtvého dítěte může být také 
zdrojem jiných problémů, které se mohou vyhro-
tit v partnerskou krizi (Kubíčková, 2001 s. 80). 

Hlavním zdrojem pomoci by měli být hlav-
ně jejich nejbližší, rodina, příbuzní, přátelé, zná-
mí. Jenomže i ostatní členové rodiny mohou být 
zasaženi zármutkem, truchlí. Ani jiní lidé ze 
sociálního okolí, např. přátelé a známí, nebývají 
někdy pozůstalým dostatečnou oporou. Chování 
a prožívání pozůstalých je znepokojuje (Špaten-
ková, 2008, s. 9–10). 

Ženy vnímaly snahu okolí podpořit je, ale 
neviděly v tom smysl. Měly pocit, že situaci musí 
zvládnout samy. Nejbližší okolí se snaží raději 
o události nekomunikovat. Je to nepříjemné 
téma. Nejbližší nevědí, jak mají reagovat. Ve 
snaze pomoci často používají fráze, které ženu 
zraňují. Nebo o události nemluví vůbec. V době 
přechodu od původního způsobu života 
k „nové normalitě“, kdy převládají prožitky stra-
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chu, nejistoty a závažného stresu, může rodičům 
poskytnout bezpečné zázemí profesionální po-
radce. Výrazný terapeutický účinek mohou mít 
svépomocná setkání pozůstalých rodičů. Hlav-
ním přínosem těchto skupin je, že si rodiče uvě-
domují, že nejsou sami, že existují lidé, které 
potkala podobná a někdy i horší ztráta 
(Firthová et al., 2007, s. 115). Všechny oslovené 
ženy hledaly pomoc anonymně na internetu. 

Svépomocné skupiny mají pro ženy po ztrá-
tě dítěte opravdu velký význam. Proto je vhod-
né, aby porodní asistentka ženu ještě v porodni-
ci informovala o této možnosti psychické pod-
pory. Ženy, které mají stejnou zkušenost, mo-
hou výrazně pomoci při zvládání situace. Je 
důležité zmínit se i o možnosti odborné psycho-
logické pomoci a předat ženě konkrétní infor-
maci, tzn. telefonický kontakt. V České republi-
ce se mohou pozůstalí rodiče obrátit na občan-
ské sdružení Dlouhá cesta. Dlouhá cesta je ob-
čanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti 
sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, 
víry či profese k aktivní pomoci k dosažení spo-
lečného cíle. Cílem sdružení je psychická a prak-
tická podpora žen i celých rodin, kte-
rým zemřelo dítě (www.dlouhacesta.cz). Sdruže-
ní se v současné době snaží o distribuci svého 
propagačního materiálu do porodnic. 

Ženy v našem výzkumu také chtěly mít 
informace o důvodu úmrtí dítěte. Pro rodiče je 
potřebné ještě za pobytu v porodnici domluvit 
si schůzku s vedoucím lékařem a s pediatrem 
a nechat si vysvětlit, co proběhlo špatně, později 
se seznámit i s výsledkem pitvy. Informovanost 
a soucitná péče jim dodává důvěru a pomáhá 
jim vyrovnat se s tragickou situací. Vhodné je 
po několika týdnech rozhovor zopakovat, pro-
tože ve fázi šoku rodiče informace vnímají často 
i zkresleně (Ratislavová, 2008, s. 77). 
 
ZÁVĚR 
Ve své práci jsme se pokusily popsat pocity žen 
po porodu mrtvého plodu. Vyrovnat se s úmr-
tím dítěte je dlouhodobý proces. Významné je 
právě období porodu, kdy proces truchlení začí-
ná. V tomto období je pro ženu lékař i porodní 
asistentka důležitou osobou, která může ovlivnit 
celý proces truchlení. Průzkum prokázal, že 
péče profesionálů je zatím ponechána náhodě. 
Jak situaci zvládnou, záleží jen na jejich vlastním 
postoji. V práci byly dostatečně popsány indivi-
duální prožitky žen, které by mohly porodním 

asistentkám pomoci pochopit jejich pocity a tím 
přispět ke zlepšení komplexní ošetřovatelské 
péče. Dle údajů z Českého statistického úřadu se 
muselo v roce 2009 vyrovnávat s následky poro-
du mrtvého dítěte 319 žen (www.czso.cz). Jsme 
přesvědčeny, že je to dost vysoké číslo na to, 
aby se porodní asistentky i lékaři začali touto 
problematikou více zabývat. 
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Summary 
The contribution presents results of an examination implemented in the agency of home care and its 
partial target was verification of the applicability of selected scales – BMI, Barthlet test of daily life 
activities (ADL), Questionnaire for functional assessment of the patient, Evaluation of the 
nutritional condition, Evaluation of risk of development of decubiti by Northon, Evaluation of the 
pain intensity, Evaluation of mental health, Evaluation of depression in geriatric patients and Test of 
cognitive functions Mini Mental State Exam (MMSE) in seniors (n=162). The chosen battery of tests 
was first verified in a pilot examination (n=20). The methods for data processing were descriptive 
statistics, Spearman correlation coefficient and Fisher exact test at a 5% significance level. The 
analysis of the results demonstrated that for objectivizing diagnostic factors (determining characters, 
related factors and risk factors) the suitable tools are as follows: the ADL test for the nursing 
diagnosis Impaired mobility and furthermore the test FAQ and evaluation of the nutritional 
condition. In 84% of seniors with the diagnosis Impaired mobility, the pain was demonstrated, which 
is a part of related factors of this diagnosis (according to NANDA-I). The nursing assessment of the 
diagnosis Risk of falls should be supplemented by the test ADL, since a dependence was 
demonstrated in most seniors with this diagnosis and by evaluation of pain and malnutrition (in spite 
of the fact that NANDA-I it is not a part of risk factors in this diagnosis). In seniors with the 
nursing diagnosis Risk of infection, ADL, FAQ and Assessment of the nutritional condition are 
suitable tools for the data objectivization. For establishing the nursing diagnosis Chronic pain, it is 
suitable to consider the intensity of the pain, dependence (according to the ADL) and Mental health. 
A positive correlation was demonstrated between the ADL test and test of the risk of the 
development of decubiti by Northon, where dependence of seniors also increases with the increasing 
risk of the development of decubiti. There was also a strong correlation in the test of the depression 
of geriatric patients and test of mental health. 
 
Key words: senior – home care – standardized scales – tests – nursing diagnosis 
 
Souhrn 
Příspěvek prezentuje výsledky šetření realizovaného v agentuře domácí péče, jehož dílčím cílem bylo 
ověření využitelnosti vybraných škál – BMI, Barthelův test aktivit denního života (ADL), Dotazník 
pro funkční hodnocení pacienta (FAQ), Hodnocení nutričního stavu, Hodnocení rizika vzniku 
dekubitů podle Northonové, Hodnocení intenzity bolesti, Hodnocení psychického zdraví, 
Hodnocení deprese geriatrických pacientů a Test kognitivních funkcí Mini Mental State Exam 
(MMSE) u seniorů (n = 162). Zvolená baterie testů byla nejdříve ověřena při pilotním šetření 
(n = 20). Metodou zpracování dat byla deskriptivní statistika, Spearmanův korelační koeficient 
a Fisherův exaktní test na 5% úrovni významnosti. Analýza výsledků ukázala, že pro objektivizaci 
diagnostických prvků (určujících znaků, souvisejících faktorů a rizikových faktorů) jsou vhodnými 
nástroji: k ošetřovatelské diagnóze Zhoršená pohyblivost test ADL, dále test FAQ a hodnocení 
nutričního stavu. U 84 % seniorů s diagnózou Zhoršená pohyblivost byla potvrzena bolest, která je 
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ÚVOD 
V březnu 2008 publikoval EUROSTAT svoji 
prognózu, která předpokládá pro Českou repub-
liku do roku 2050 dvojnásobný nárůst podílu 
nejstarší složky obyvatelstva. Podíl osob starších 
65 let činil v roce 2008 14,6 %, v roce 2030 by 
měl přesáhnout 23 % (ÚZIS, 2009, s. 1). 
„V současnosti nejrychleji přibývá v populaci 
hospodářsky vyspělých států nejstarší věková 
skupina nad 85 let včetně dlouhověkých seniorů 
nad 100 let věku. Neustále narůstá mužská nad-
úmrtnost, se kterou souvisí fenomén osamělých 
starých žen“ (Kalvach et al., 2004, s. 59). „Ve 
vyšším věku kromě obvyklého obrazu stáří, 
který je dán kombinací involučních změn 
s kondicí a projevy chorob, může jedinec po-
strádat jistotu mládí“ (Klevetová, Dlabalová, 
2008, s. 26). Přestože je obraz nemocnosti 
a průběh onemocnění ve vyšším věku často 
odlišný, bývá častým a závažným důsledkem 
snížení soběstačnosti, které může vést až k bez-
mocnosti vyžadující soustavnou pomoc druhé 
osoby či dlouhodobou institucionalizaci 
(Zavázalová et al., 2001, s. 23; Tomagová, 2009). 
Prevalence chronických chorob ve vyšším věku 
je velmi vysoká (95 % mužů a 97 % žen). Nej-
vyšší byla v ČR v posledních letech prevalence 
nemocí oběhové soustavy, nemoci pohybového 
ústrojí, nemoci endokrinní a poruch výživy 
a metabolické přeměny (Kalvach et al., 2004, 
s. 130). 

Posuzování celkového zdravotního stavu 
a funkčního stavu je obecně dosti složité a neu-
stálené. O skutečném zdravotním stavu seniorů 
a tím o přesné potřebě zdravotní péče ve stáří 
chybí dostatek informací. Holčík (1981, s. 90) 
shrnul základní požadavky na vhodnou metodi-
ku vyšetření: validita, komplexnost, návaznost, 
opakovatelnost, přesnost, jednoduchost, kvalita 

vstupních dat, použitelnost. Upozorňuje, že 
k posouzení celkového zdraví by bylo nutné 
znát o vyšetřovaných osobách vše. Operačním 
cílem proto může být jen hodnocení vybraných 
komponent zdravotního stavu a potřeb podle 
cíle šetření a dostupnosti vhodných informací. 

Posuzování stavu potřeb seniorů má stejné 
složky jako posuzování potřeb mladších nemoc-
ných – anamnestický rozhovor, fyzikální vyšet-
ření, ošetřovatelská diagnostika. Fyzikální vyšet-
ření navazuje na anamnestický zájem o funkční 
zdatnost. Mělo by usilovat o popis a standardi-
zované posouzení nejen změn morfologických, 
ale také funkčních. Testy jsou často sdružovány 
do baterií. Některé jsou orientovány na tělesné 
schopnosti, jiné na mentální schopnosti, některé 
jsou smíšené. Jak uvádí Rubenstein (in Kalvach 
et al. 2004, s. 199), většina testů je neustálených 
a provádí se v modifikaci podle jednotlivých 
autorů a sestav pacientů, což znesnadňuje vzá-
jemné porovnávání i metaanalytické zpracování. 

 
Cílem šetření bylo ověřit využitelnost vybra-

ných měřicích nástrojů pro zhodnocení diagnos-
tických prvků (určujících znaků, souvisejících 
faktorů a rizikových faktorů) v ošetřovatelské 
diagnostice seniorů-klientů domácí péče. 
 
Charakteristika souboru 
Výzkumný soubor zahrnoval 162 seniorů- 
-klientů Agentury domácí péče Pajorová v Ost-
ravě (ADP). Soubor tvořilo 49 mužů a 113 žen. 
Z tohoto souboru představovalo 52 % seniorské 
populace nad 65 let a 48 % seniorské populace 
nad 80 let věku. Kritériem výběru seniorů do 
výzkumného souboru byl věk nad 65 let, klient 
ADP – indikace lékaře k domácí péči (stanovené 
diagnózy dle MKN) a informovaný souhlas se-
niora. Nejčastějším základním onemocněním 
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součástí souvisejících faktorů této diagnózy (dle NANDA-I.). Ošetřovatelské posouzení diagnózy 
Riziko pádů by mělo být doplněno o test ADL, jelikož byla závislost potvrzena u naprosté většiny 
seniorů s touto diagnózou, zhodnocení bolesti a malnutrice (přestože není dle NANDA-I. součástí 
rizikových faktorů této diagnózy). U seniorů s ošetřovatelskou diagnózou Riziko infekce je vhodným 
nástrojem k objektivizaci test ADL, FAQ a Hodnocení nutričního stavu. Ke stanovení 
ošetřovatelské diagnózy Chronická bolest je vhodné posoudit intenzitu bolesti, závislost (dle ADL) 
a Psychické zdraví. Pozitivní korelace byla prokázána mezi testem ADL a testem rizika vzniku 
dekubitů dle Northonové, kdy se stoupajícím rizikem vzniku dekubitů roste i závislost seniorů. Silně 
korelující byl také test deprese geriatrických pacientů a test psychického zdraví. 
 
Klíčová slova: senioři – domácí péče – standardizované škály – testy – ošetřovatelská diagnóza 



u výzkumného souboru seniorů bylo onemoc-
nění oběhové soustavy (n = 61), endokrinní 
a metabolická (n = 40), onemocnění kůže 
a podkožního vaziva (n = 12) a poranění, otra-
vy, vnější faktory (n = 11). Více než polovina 
seniorů výzkumného souboru (61 %) byla do 
péče přijata z důvodu dlouhodobé péče, 52 % 
seniorů bylo ve vdovském stavu. Ve vzdělání 
převažovalo s nejvyšší frekvencí základní vzdě-
lání (54 %). 25 % seniorů výzkumného souboru 
žilo samo bez rodinných příslušníků či v domě 
s pečovatelskou službou. 
 
 
METODIKA 
Na základě stanoveného dílčího cíle šetření byla 
nejprve expertní skupinou vytvořena baterie 
vhodných měřicích nástrojů. Testy a škály do 
tohoto souboru měřicích nástrojů byly voleny 
jak z oblasti tělesných, tak mentálních schop-
ností. Zařazeny byly tyto nástroje: BMI (Bláha, 
Vignerová, 2002, s. 93–104), Barthelův test akti-
vit denního života ADL (Klevetová, Dlabalová, 
2008, s. 182), Dotazník pro funkční hodnocení 
pacienta FAQ (Bartoš et al., 2008, s. 31–34), 
Hodnocení nutričního stavu (Kalvach, 2004, 
s. 304), Hodnocení rizika vzniku dekubitů podle 
Northonové (Mikula, Müllerová, 2008, s. 19), 
Hodnocení intenzity bolesti (Drábková, 2008, 
online), Hodnocení psychického zdraví 
(Pidrman, Kolibáš, 2005, s. 105), Hodnocení 
deprese geriatrických pacientů (Kalvach et al., 
2008, s. 88) a Test kognitivních funkcí Mini 
Mental State Exam MMSE (Kalvach et al., 2004, 
s. 186). Soubor všech uvedených měřicích ná-
strojů byl nejprve využit při pilotním šetření 
(n = 20), ve kterém se také ověřovala možnost 
elektronické formy zápisu testování a následně 
pro výzkumné šetření. Pro sběr dat byl sestaven 
tým, který byl důkladně proškolen v použití 
vybraných měřicích nástrojů a práci s elektronic-
kým protokolem. 

Získaná empirická data byla zpracována 
pomoci deskriptivní statistiky (aritmetický prů-
měr, směrodatná odchylka, minimální a maxi-
mální hodnota). Ke zjištění míry vztahu mezi 
výsledky měřicích nástrojů a kategorií – věk 
seniorů, pohlaví seniorů, vzdělání, způsob byd-
lení (sám, s manželem/manželkou, s dětmi, 
s partnerem/partnerkou, s jinými osobami, sku-

pinové bydlení), důvod zahájení ošetřovatelské 
péče (dlouhodobá péče, posthospitalizační péče, 
sledování prevence komplikací, rehabilitace, 
edukace, respitní péče, paliativní péče), typ pe-
čovatele (syn/dcera, snacha/zeť, manžel/
manželka, jiný příbuzný, nepříbuzný, např. všeo-
becná sestra), pohlaví, rodinný stav, vzdělání 
seniora – byla statisticky posuzována prostřed-
nictvím Spearmanova korelačního koeficientu 
na 5% úrovni významnosti. V situaci, kdy kate-
gorie ke statistickému posouzení zahrnovaly 
nízkou četnost (pod 5), byl k prokázání statistic-
ké významnosti použit Fisherův exaktní test 
(5% úroveň významnosti). Korelace mezi měři-
cími nástroji byly porovnávány prostřednictvím 
Spearmanova korelačního koeficientu (5% úro-
veň významnosti). 
 
 
VÝSLEDKY 
Hodnocení BMI prokázalo výskyt nadváhy 
(hodnota BMI 24,9–29,9) u 65 seniorů (44 %), 
obezity I. stupně (BMI 30–34,9) u 27 seniorů 
(18 %), obezity II. stupně (BMI 35–39,9) u 7 
seniorů (5 %). Obezita III. stupně (BMI 40 
a více) se ve sledovaném souboru nevyskytovala. 
Normální tělesná hmotnost byla zaznamenána 
u 48 seniorů (33 %), podváha nebyla zjištěna. 
Průměrnou hodnotu BMI, minimální a maxi-
mální hodnotu BMI monitorovaných seniorů 
zachycuje tabulka 1. U 17 seniorů nebylo možné 
BMI zjistit (ležící senioři, problémy s komunika-
cí, potřebné parametry nebyly k dispozici atd.). 
Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl 
BMI v závislosti na pohlaví, věku seniorů ani 
v závislosti na rodinném stavu nebo vzdělání. 
Statisticky významný rozdíl nebyl zaznamenán 
při posouzení BMI ve vztahu k tomu, zda senior 
bydlí sám či s dalšími osobami, avšak při posou-
zení nutričního skóre byl zjištěn statisticky vý-
znamně nižší výskyt rizika malnutrice u seniorů 
bydlících s další osobou (manželem/manželkou, 
s dětmi, partnerem nebo jinou osobou) – 
p = 0,001. Nebyl zaznamenán signifikantní roz-
díl ve výsledném BMI a tím, zda pečuje o senio-
ra syn/dcera, snacha/zeť, manžel/manželka, 
jiný příbuzný nebo nepříbuzný. Signifikantní 
riziko výskytu malnutrice bylo potvrzeno 
u ovdovělých seniorů (0,025). 
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Barthelovým testem aktivit denního života 
(ADL) byla prokázána ve více než polovině 
případů nezávislost – 87 seniorů (59 %). Středně 
závislých bylo 61 seniorů (14 %). Nikdo 
z hodnocených seniorů nebyl diagnostikován 
jako vysoce závislý. Průměrné výsledné hodno-
ty, maximální a minimální hodnoty zjištěné Bar-
thelovým testem jsou zaznamenány v tabulce 1. 
Nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl 
ve výsledném skóre Barthelova testu v závislosti 
na pohlaví a věku, přestože u ošetřovatelské 
diagnózy Riziko pádů jde o jeden z rizikových 
faktorů věku a pohlaví. U seniorů ve vdovském 
stavu byla signifikantně více často prokázána 
závislost než u seniorů ženatých/vdaných, roz-
vedených či v jiném rodinném stavu (p = 0,006). 
Senioři žijící s někým (manželem/manželkou, 
partnerem, dětmi nebo jinou osobou) byli méně 
závislí než ti, kteří žili sami (p = 0,000). Stejně 
tak jako ti, o které pečoval manžel/manželka 
oproti dalším seniorům, o něž pečoval někdo 
jiný, ať už z rodiny či mimo ni (p = 0,006). Dél-
ka péče poskytovaná agenturou domácí péče 
neovlivnila schopnost sebepéče. 

Výsledky Dotazníku pro funkční hodnocení 
(FAQ) ukázaly jako nejnižší zjištěnou hodnotu 
0, nejvyšší 30 bodů. Výsledné dosažené hodnoty 
9 a více svědčí pro funkční postižení manifestu-
jící se demencí, hodnoty 8 a méně jsou považo-
vány za normální výsledek. Normální výsledná 

hodnota byla konstatována u 22 seniorů (15 %), 
hodnota svědčící pro funkční postižení u 125 
seniorů (85 %). Minimální a maximální dosaže-
né hodnoty v testu jsou zaznamenány v tabulce 
1. Na funkční stav seniorů nemělo vliv pohlaví 
seniorů, rodinný stav monitorovaných seniorů, 
způsob bydlení (sám, s někým, skupinové), dél-
ka péče v agentuře domácí péče, přítomnost 
rodinného oproti jinému pečovateli. Signifikant-
ně více seniorů s funkčním postižením svědčí-
cím pro demenci se nacházelo ve věkové kate-
gorii 80 a více let než v nižších věkových kate-
goriích (p = 0,005). U seniorů se základním 
vzděláním byl signifikantně častěji zaznamenán 
výsledek FAQ svědčící o postižení demencí 
(p = 0,007) než u seniorů s vyšším než základ-
ním vzděláním. 

Hodnocení rizika vzniku dekubitů podle 
Northonové neprokázalo u 75 seniorů (52 %) 
riziko vzniku dekubitů, oproti 69 seniorům 
(48 %) s bodovým hodnocením skóre Northo-
nové nižším než 25 bodů a tedy s rizikem vzni-
ku dekubitů. Nebyl zaznamenán signifikantní 
rozdíl ve výsledném hodnocení rizika vzniku 
dekubitů vzhledem k pohlaví, k věku posuzova-
ných seniorů, k rodinnému stavu seniorů, vzdě-
lání, délce péče agenturou domácí péče, katego-
rii laického pečovatele (syn/dcera, snacha/zeť, 
manžel/manželka, jiný příbuzný, nepříbuzný) 
ani vzhledem k důvodu zahájení péče (dlou-
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Tabulka 1  Deskriptivní statistika měřicích nástrojů 

Měřicí nástroj N Mean Min. Max. 

BMI 147 27,292 15 37,1 

Barthelův test 148 63,451   5 100 
Funkční hodnoce-
ní 

147 15,508   2   30 

Hodnocení nutrič-
ního stavu 

135 16,940   3   30 

Hodnocení rizika 
vzniku dekubitů 

144 24,329 12   34 

Hodnocení inten-
zity bolesti 

113   3,772   1   10 

Hodnocení psy-
chického stavu 

129   7,658   1   15 

Hodnocení stupně 
deprese 

127   7,101   0   14 

Test kognitivních 
funkcí 

134 20,615   2   28 



hodobá péče, posthospitalizační péče, sledování 
prevence komplikací, rehabilitace, edukace, re-
spitní péče, paliativní péče). Riziko vzniku deku-
bitů bylo signifikantně častější u seniorů bydlí-
cích s někým (rodinným příslušníkem či jinou 
osobou) než u seniorů bydlících o samotě nebo 
v domě s pečovatelskou službou (p = 0,001). 

Intenzita bolesti byla zjišťována u 113 seni-
orů, u kterých se projevovala bolestivá sympto-
matologie od spontánní bolestivé grimasy mize-
jící při komunikaci (stupeň 1) přes spontánní 
bolestivou grimasu nemizící při komunikaci 
a s celkovým algickým chováním (stupeň 2) po 
projevy bouřlivé algické reakce, emocionální 
hlasité projevy bolesti a neschopnost komunika-
ce (stupeň 3). Nejčastěji byl zaznamenán stupeň 
1 (n = 80), dále stupeň 2 (n = 29) a nejméně 
často stupeň 3 (n = 4). Nebyl zjištěn statisticky 
významný rozdíl v závislosti na pohlaví, věku, 
rodinném stavu, vzdělání, způsobu bydlení, 
kategorii laického pečovatele ani důvodu zaháje-
ní péče agenturou domácí péče. Délka péče 
v agentuře domácí péče se ukázala jako statistic-
ky významná kategorie ve vztahu k intenzitě 
bolesti. Nejčastější stupeň bolesti 1 byl zazna-
menán především u seniorů v péči agentury 
trvající déle než jeden rok (p = 0,001). 

Hodnocení psychického zdraví posuzující 
subjektivní prožívání psychického stavu na zá-
kladě 15položkového dotazníku uvedeného 
Pidrmanem a Kolibášem (2005, s. 165) neproká-
zalo statisticky významné rozdíly ve výsledcích 
mezi pohlavími, věkem seniorů, rodinným sta-
vem, vzděláním, způsobem bydlení, délkou péče 
poskytovanou agenturou domácí péče ani důvo-
dem zahájení péče. Psychický stav ale hodnotili 
signifikantně hůř senioři, o něž pečuje jiný než 
rodinný pečovatel (p = 0,036), podobně jako ve 
výsledcích hodnocení deprese, kde bylo bez 
deprese signifikantně více těch, kteří měli rodin-
ného pečovatele (p = 0,042). 39 % seniorů ne-
vykazovalo známky deprese při použití třístup-
ňové škály deprese (stupeň 1 – bez deprese, 
stupeň 2 – mírná deprese, stupeň 3 – manifestu-
jící deprese vyžadující odborníka). 38 % seniorů 
bylo hodnoceno stupněm 2, 23 % seniorů stup-
něm 3. Signifikantní výsledky nebyly prokázány 
vzhledem k pohlaví, věku, rodinnému stavu, 
vzdělání seniorů, formě bydlení, délce péče 
agentury domácí péče. Korelační koeficient pro-
kázal úzký vztah mezi oběma užitými škálami 
(tab. 3). 

Na základě testu kognitivních funkcí 
(MMSE) bylo zjištěno, že 41 % seniorů vý-
zkumného souboru se nachází v pásmu normá-
lu. Lehká kognitivní porucha byla zaznamenána 
u 13 % seniorů, středně těžká kognitivní poru-
cha u 40 % seniorů, těžká kognitivní porucha 
u 6 % seniorů. Signifikantní rozdíly ve výsled-
ném skóre testu kognitivních funkcí nebyly za-
znamenány vzhledem k pohlaví, věku, rodinné-
mu stavu seniora ani délce péče v agentuře do-
mácí péče. Kognitivní porucha byla zaznamená-
na signifikantně nejméně často v kategorii senio-
rů bydlících s někým z rodinných příslušníků 
(p = 0,000) a v kategorii seniorů, o které pečoval 
blízký rodinný příslušník.  

Ve zkoumaném souboru seniorů-klientů 
agentury domácí péče bylo potvrzeno celkem 
1 955 ošetřovatelských diagnóz (zahrnuty byly 
diagnózy jak z publikace J. Marečkové: Ošetřo-
vatelské diagnózy v NANDA doménách, tak 
z publikace NANDA International: Nursing 
Diagnoses: definitions and classification 2009–
2011), tj. průměrně 12,07 ošetřovatelských dia-
gnóz na klienta (min. 1, max. 35). K nejčastěji 
diagnostikovaným ošetřovatelským diagnózám 
seniorů výzkumného souboru náležely diagnózy 
Riziko pádů (n = 95), Zhoršená pohyblivost 
(n = 83), Chronická bolest (n = 76), Riziko in-
fekce (n = 75), Riziko deficitu tělesných tekutin 
(n = 62), Riziko dysfunkční gastrointestinální 
motility (n = 58), Deficit sebepéče při koupání 
a hygieně (n = 50), Porušené myšlenkové proce-
sy (n = 46) a další diagnózy s nižší frekvencí. 
U čtyř nejčastěji stanovených diagnóz jsme po-
zorovali souvislosti mezi stanovenou diagnózou 
a měřicími nástroji sloužícími k objektivizaci 
určujících znaků dané diagnózy.  

U seniorů se stanovenou ošetřovatelskou 
diagnózou Riziko pádů (n = 95) jsme nalezli 
v 94 případech závislost v Barthelově testu 
(lehká závislost n = 67, závislost středního stup-
ně n = 20, vysoká závislost n = 7). Nadváha či 
obezita byla zjištěna u seniorů s diagnózou Rizi-
ko pádů u 67 seniorů, podváha u 3 seniorů 
(u 1 seniora nebylo možné BMI hodnotit). 
Funkční test prokázal funkční postižení svědčící 
pro demenci u 80 seniorů (85 %), riziko vzniku 
dekubitů prokázáno pouze u 39 seniorů (42 %), 
mírná nebo manifestní deprese u 57 seniorů 
(68 %), kognitivní porucha od lehké formy 
(n = 10) přes středně těžkou (n = 36) až po 
těžkou kognitivní poruchu (n = 6) se vyskytova-
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la celkem u 52 seniorů (58 %), podvýživa seniora 
nebo rizikový senior z pohledu nutrice u 85 seni-
orů (93 %), porucha psychického stavu u 66 seni-
orů (74 %), bolest u 80 seniorů. Další sledované 

ošetřovatelské diagnózy a jejich návaznost na 
výsledky zjištěné v testech a škálách zahrnuje 
tabulka 2. 
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Tabulka 2  Pozitivní nálezy ve standardizovaných testech vzhledem k ošetřovatelským diagnózám 
Riziko pádů, Zhoršená pohyblivost, Riziko infekce, Chronická bolest 

Měřicí nástroj (posuzovaný 
parametr) 

Ošetřovatelská diagnóza 

Riziko pádů Zhoršená pohyb-
livost 

Riziko  
infekce 

Chronická 
bolest 

N (n) % N (n) % N (n) % N (n) % 

ADL (závislost) 94 (95) 99 78 (78) 100 67 (68) 99 87 (87) 100 

BMI (nadváha + obezita) 67 (94) 71 49 (74) 66 42 (67) 62 60 (86) 70 

Northonová (riziko) 39 (92) 42 41 (75) 55 31 (63) 49 48 (84) 57 

Deprese 57 (85) 68 46 (67) 69 29 (54) 53 55 (79) 70 

FAQ (svědčící pro demenci) 80 (94) 85 63 (74) 85 57 (68) 84 63 (79) 80 

MMSE 42 (90) 58 41 (69) 59 37 (60) 61 41 (78) 53 

Nutrice (malnutrice + riziko 
malnutrice) 

85 (92) 92 67 (69) 97 52 (62) 84 77 (81) 95 

Psychické zdraví (porucha) 66 (89) 74 54 (69) 78 35 (54) 65 68 (82) 83 

Bolest (stupeň 1–3) 80 (95) 84 69 (83) 83 43 (75) 57 89 (91) 98 

Pozitivní korelace mezi vybranými měřicími 
nástroji byla prokázána mezi testem ADL a tes-
tem rizika vzniku dekubitů (tab. 3), kdy se stou-
pajícím rizikem vzniku dekubitů roste i závislost 
seniorů. Silně korelující jsou také test deprese 
a test psychického zdraví. Jak znázorňuje tabul-
ka 4, střední stupeň závislosti lze pozorovat 
mezi výsledky testu kognitivních funkcí a rizi-

kem vzniku dekubitů, kdy se zhoršujícími se 
kognitivními schopnostmi se zvyšuje riziko 
vzniku dekubitů (přímá úměra). Se stoupající 
intenzitou bolesti roste i deprese seniorů, 
a zhoršuje se hodnocení psychického zdraví. 
V tabulce 3 je možno sledovat i nepřímou úmě-
ru některých testů (jedna položka roste, druhá 
klesá). 

Legenda: N – počet seniorů s pozitivním nálezem měřicího nástroje, n – počet testovaných seniorů měřicím 
nástrojem (s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou) 



DISKUSE 
Projevem geriatrizace zdravotnických služeb je 
zvyšování podílů seniorů na spotřebě nemocnič-
ní péče. Senioři představují podstatnou a stále 
narůstající část nemocniční klientely. Podíl seni-
orů s medicínskými diagnózami v našem vý-
zkumném souboru odpovídal skladbě seniorů 
s nejčastějšími diagnózami v České republice 
uvedené Kalvachem et al. (2004, s. 130). Meto-
dika výzkumného šetření odpovídá požadavkům 
uvedeným Holčíkem (1981, s. 90). 

Asi třetina pacientů starších 65 let, zvláště 
mladí senioři, nevyžaduje při hospitalizaci více 
než standardní zdravotní péči používanou 
u osob mladšího věku. Zvláštnosti postupu se 
omezují na respektování očekávatelné involuce 
a běžných přidružených chorob. Opomíjeným 
problémem bývá i u těchto zdatných seniorů 
otázka tělesné kondice a jejího zhoršení během 
hospitalizace (Kalvach et al., 2004, s. 130). 
V našem souboru jsme vzhledem k věku zazna-
menali změny funkční, které se s narůstajícím 
věkem zhoršují. Test funkčních schopností pro-
kázal funkční postižení zejména u seniorů se 
stanovenou ošetřovatelskou diagnózou Zhorše-
ná pohyblivost a Riziko pádů. Žádný další 
z použitých měřicích nástrojů neprokázal změnu 
výsledků závislou na věku seniorů. 

Zhruba druhá třetina seniorů je do nemoc-
nice přijímána pro ztrátu soběstačnosti a pro 
nezabezpečenost v domácím prostředí (Kalvach 
et al., 2004, s. 130). Soběstačnost v našem vý-

zkumu byla monitorována prostřednictvím Bar-
thelova testu aktivit denního života, který ukázal 
jednoznačné výsledky závislosti nebo téměř 
jednoznačnou průkaznost závislosti u všech 
nejčastěji se vyskytujících ošetřovatelských dia-
gnóz, tj. Riziko pádů, Zhoršená pohyblivost, 
Riziko infekce a Chronická bolest. Barthelův 
test nás dále informoval o významnosti manže-
la/manželky oproti jiným pečujícím osobám, 
kteří snižují riziko vzniku závislosti. Rovněž 
senioři vdovského stavu prokázali větší nezávis-
lost v ADL, získanou zřejmě adaptací života bez 
partnera. Ztráta soběstačnosti byla prokázána 
častěji u seniorů se základním vzděláním, proto 
je nezbytné cíleně sestavovat aktivizující plán 
ošetřovatelské péče i pro tyto jedince, kteří se 
sami o tuto aktivitu nemusí hlásit. Test kognitiv-
ních funkcí MMSE ukázal poruchy v kognitiv-
ních funkcích, zejména těch seniorů, u kterých 
byla stanovena ošetřovatelská diagnóza Poruše-
né myšlenkové procesy. Je proto možné konsta-
tovat, že tento test je vhodným prostředkem 
k objektivizaci určujícího znaku této diagnózy, 
a to znaku – kognitivní nesoulad. Senioři s touto 
ošetřovatelskou diagnózou vykazovali nejčastěji 
také známky porušeného psychického zdraví. 
Bolest byla nejčastěji zaznamenána u seniorů se 
stanovenou ošetřovatelskou diagnózou Chronic-
ká bolest. Známky malnutrice vykazovali zejmé-
na senioři s ošetřovatelskou diagnózou Zhorše-
ná pohyblivost, je tedy vhodným nástrojem 
k objektivizaci určujícího znaku této diagnózy. 
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Tabulka 3  Korelace měřicích nástrojů 

Měřicí  
nástroj 

ADL FAQ Riziko 
dekubitů 

Bolest Psychické 
zdraví 

Deprese MMSE 

ADL 1,0000             

FAQ –0,4973 1,0000           

Northonová 0,6949 –0,4306 1,0000         

Bolest –0,2072 0,0990 –0,2580 1,0000       

Psychické 
zdraví 

–0,1584 0,0127 –0,3997 0,3991 1,0000     

Deprese –0,1878 0,0912 –0,4949 0,3788 0,7886 1,0000   

MMSE 0,2425 –0,5418 0,4813 –0,0491 –0,1757 –0,3346 1,0000 



Ve zbylé třetině jsou senioři natolik nemoc-
ní, multimorbidní oproti mladšímu věku, že 
bývají obvykle umísťováni na standardních od-
děleních interních (Kalvach et al., 2004, s. 130). 
Sledování kvality péče, její individualizace podle 
identifikovatelných problémů a úhradová účel-
nost vyžadují zavedení vhodných, obecně použí-
vaných nástrojů, které by současně pomáhaly 
standardizaci péče, umožňovaly meziústavní 
srovnání, popř. byly zdrojem dat pro rozsáhlá 
epidemiologická šetření. Součástí profesionální 
ošetřovatelské péče o seniory je využívání stan-
dardizovaných testů při přijetí, v průběhu hospi-
talizace a před propouštěním, neboť se tak mů-
že zvýšit kvalita péče a tím i spokojenost senio-
rů. 
 
ZÁVĚR 
V České republice bylo koncem roku 2008 
v zařízeních ústavní péče evidováno celkem 
14 479 lůžek následné a ošetřovatelské péče. 
Z toho 6 756 v nemocnicích, 7 194 v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné, 366 v hospicích 
a 163 v ostatních odborných léčebných ústavech 
(ÚZIS, 2009, s. 1). Přichází-li senior z nemoc-
ničního do domácího prostředí, je optimální, 
pokud je už ošetřovatelsky diagnostikován 
z nemocnice i s uvedenými zkušenostmi, které 
může sestra v následné péči dále u seniora pod-
porovat. V případě některých nedostatečných 
činností již před příchodem seniora z nemocnice 
může sestra zajistit další služby, kontakt 
s rodinou, která by se mohla podílet na omezení 
bariér v domácím prostředí apod. Z těchto dat 
vyplývá zvyšující se potřeba profesionálního 
přístupu sester v péči o seniory, s využitím neje-
fektivnějších testů a škál pro přesnou ošetřova-
telskou diagnostiku a s navazujícími relevantní-
mi intervencemi. Využití adekvátních testů 
a škál při posuzování seniorů sestrami umožňuje 
přesnější ošetřovatelskou diagnostiku, plánování 
aktivit a ošetřovatelské péče respektující osob-
nost seniora, jeho vůli, aktivitu i pasivitu, osob-
nostní zaměření aj. Je nutné zdůraznit potřebu 

kombinovat údaje subjektivního hodnocení, 
fyzikálního vyšetření a výkonových testů v rámci 
komplexního ošetřovatelského posouzení u se-
niorů. Nedílnou součástí hodnocení potřebné 
péče u seniorů musí být i popis náročnosti pro-
středí, ve kterém se senioři pohybují, bariér 
a kompenzačních pomůcek, jež používají. 
 
 
 Tento příspěvek je dedikován projektem IGA 

MZČR NS9761-4/2008. 
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Summary 
In the validation of nursing diagnoses, which has a superior position in the research in the field of 
the nursing diagnostics, there is an important role of a group of nurses-specialists. Validation studies 
cannot be performed without their cooperation. A consequent choice of a group of experts is an 
important step in the process of the validation of nursing diagnoses. Accurate criteria for the 
identification of experts were delimited by Fehring in 1994 (Fehring, 1994, p. 59), but they cannot be 
employed in any country to their whole extent. The authors of particular validation studies use their 
partial modifications depending on the type of the study and conditions of the particular country. 
The target of the contribution presented here is to propose criteria of the choice of experts for 
purposes of validation studies of nursing diagnoses in the Czech Republic and Slovak Republic. The 
method of the panel discussion was employed for the establishment of criteria, which was 
implemented in January 2010. The panel of experts included 10 university teachers – 5 specialists 
from the Czech Republic and 5 specialists from the Slovak Republic. Fehring criteria were modified 
in such a way that they corresponded to the contemporary condition of the education of nurses in 
clinical practice. The criteria proposed are divided into the basic and supplementary ones. The basic 
classical criteria considered by the authors of the contribution are education in the branch nursing 
and clinical practice with at least one-year affiliation in the field adequate to the nursing diagnosis in 
question. The supplementing criteria are the specialty/certification in the field of the clinical practice 
with taking into account the relevant area of the nursing diagnosis, diploma, rigorous or dissertation 
theses in problems of nursing diagnostics and a published article (of research or theoretical nature) in 
the field of nursing diagnostics in a professional journal. Points were assigned to particular criteria 
from 1 to 3 provided that the expert is a nurse achieving the total number of 4 points. The criteria 
proposed can be achieved and are optimal for the choice of a group of experts in the field of 
validation of nursing diagnoses in the Czech Republic and Slovak Republic and they will be tested in 
validation studies of nursing diagnoses selected. 
 
Key words: nurse – expert – nursing diagnosis – validation – validation study 
 
 
Súhrn 
Pri validizácii ošetrovateľských diagnóz, ktorá má dominantné postavenie vo výskume v oblasti 
ošetrovateľskej diagnostiky, zohráva dôležitú úlohu súbor sestier-expertov. Validizačné štúdie nie je 
možné uskutočniť bez ich spolupráce. Dôsledný výber súboru expertov je významným krokom 
v procese validizácie ošetrovateľských diagnóz. Aj keď presné kritériá identifikácie expertov 
vymedzil Fehring v roku 1994 (Fehring, 1994, s. 59), nie vždy je možné použiť ich v každej krajine 
v celom rozsahu. Autori jednotlivých validizačných štúdií si ich v závislosti na type štúdie a podľa 
podmienok danej krajiny čiastočne modifikujú. Cieľom predloženého príspevku je navrhnúť kritériá 
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ÚVOD 
 
Pri validizácii ošetrovateľských diagnóz zohráva 
dôležitú úlohu súbor sestier-expertov. Validizač-
né štúdie nie je možné uskutočniť bez ich spo-
lupráce. Úloha experta vo validizačných štú-
diách sa odlišuje v závislosti na použitom validi-
začnom modeli a spočíva v hodnotení reprezen-
tatívnosti, špecifickosti definujúcich charakteris-
tík vo vzťahu k diagnóze ako aj hodnotení ope-
racionálnych definícií znaku vo vzťahu 
k diagnóze. Význam vzorky expertov pre vý-
skum validizácie ošetrovateľských diagnóz ak-
centujú viacerí autori (Fehring, 1986, s. 188; 
Whitley, 1999, s. 10), ktorí považujú dôsledný 
výber expertov za významný prvok a krok 
v procese validizácie ošetrovateľských diagnóz. 

Podľa Levinovej (2001, s. 29) existuje viace-
ro dôvodov, prečo zodpovedať otázku „Kto je 
považovaný za experta v štúdiách validizácie 
ošetrovateľských diagnóz?“: 

 
 v dostupných publikáciách rôzni autori 

definujú kritériá pre výber expertov rôz-
nym spôsobom; 

 v odbornej literatúre a v odborných časopi-
soch nie je jednotný názor na to, kto je 
expert; 

 NANDA I dosiaľ nevypracovala záväzné 
kritériá pre výber expertov; 

 v jednotlivých krajinách sú rôzne systémy 
profesionálnej prípravy sestier. 
 
Hoci kritériá identifikácie expertov (tab. 1) 

vymedzil v roku 1994 Fehring (1994, s. 59), 
autor najviac používaných validizačných mode-
lov ošetrovateľských diagnóz, nie je vždy možné 
použiť ich v každej krajine v celom rozsahu. 
Autori validizačných štúdií si ich v závislosti na 
type štúdie a podľa podmienok danej krajiny 
čiastočne modifikujú. Pre výskumníkov v oblasti 
validizácie ošetrovateľských diagnóz sa v Českej 
a Slovenskej republike môže stať problematické 
naplniť niektoré Fehringom definované pod-
mienky pre expertov. Ide hlavne o požiadavky 
týkajúce sa diplomovej a dizertačnej práce 
z oblasti ošetrovateľskej diagnostiky, publikova-
ný článok alebo účasť na výskume v oblasti 
danej ošetrovateľskej diagnózy. Za účelom opti-
malizácie kritérií pre výber expertov v oblasti 
validizácie ošetrovateľských diagnóz sme sa 
rozhodli modifikovať Fehringom stanovené 
kritériá vychádzajúc z podmienok oboch krajín, 
ktoré spája spoločná história, podobný systém 
vzdelávania a používanie ošetrovateľskej dia-
gnostiky v praxi. 
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výberu expertov pre potreby validizačných štúdií ošetrovateľských diagnóz v Českej republike 
a Slovenskej republike. Na tvorbu kritérií bola využitá metóda panelovej diskusie, ktorá bola 
realizovaná v januári 2010. Panel odborníkov tvorilo 10 vysokoškolských pedagógov – 5 odborníkov 
z Českej republiky a 5 odborníkov zo Slovenskej republiky. Fehringove kritériá boli modifikované 
tak, aby zodpovedali súčasnému stavu vzdelania sestier v klinickej praxi. Navrhované kritériá sú 
rozdelené na základné a doplňujúce. Za základné zaraďujúce kritériá autori príspevku považujú 
vzdelanie v odbore Ošetrovateľstvo a klinickú prax s minimálne jednoročným pôsobením v oblasti 
relevantnej k danej ošetrovateľskej diagnóze. Doplňujúce kritériá sú špecializácia/certifikácia 
v oblasti klinickej praxe k príslušnej oblasti ošetrovateľskej diagnózy, diplomová, rigorózna alebo 
dizertačná práca v problematike ošetrovateľskej diagnostiky a publikovaný článok (výskumného 
alebo teoretického charakteru) z oblasti ošetrovateľskej diagnostiky v odbornom časopise. 
Jednotlivým kritériám boli pridelené body od 1 do 3, pričom za experta považujeme sestru, ktorá 
dosiahne celkový počet bodov 4. Navrhnuté kritériá sú dosiahnuteľné a optimálne pre výber súboru 
expertov v oblasti validizácie ošetrovateľských diagnóz v Českej republike a Slovenskej republike 
a budú otestované vo validizačných štúdiách vybraných ošetrovateľských diagnóz. 
 
Kľúčové slová: sestra – expert – ošetrovateľská diagnóza – validizácia – validizačná štúdia 



CIEĽ A METODIKA 
Cieľom predloženého príspevku je navrhnúť 
kritériá výberu expertov pre potreby validizač-
ných štúdií ošetrovateľských diagnóz v Českej 
republike a Slovenskej republike. Na tvorbu 
kritérií bola využitá metóda panelovej diskusie. 
Panelová diskusia bola realizovaná v januári 
2010 v rámci medzinárodného projektu Proble-
matika ošetrovateľskej diagnostiky – teoretické 
východiská a aplikácia v ošetrovateľskej praxi 
APVV SK-CZ-0151-09, MŠMT MEB 0810029, kto-
rú riešia pracovníci Ústavu ošetřovatelství 
a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě spolu s pracovníkmi Ústa-
vu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Martine. Panel od-
borníkov tvorilo 10 vysokoškolských pedagógov 
– 5 z Českej republiky a 5 zo Slovenskej republi-
ky. Všetci pedagógovia sú odborníkmi v oblasti 
ošetrovateľskej diagnostiky, publikujú vedecké 
články z oblasti ošetrovateľskej diagnostiky 
v odborných periodikách a sú riešiteľmi alebo 
spoluriešiteľmi projektov v tejto oblasti. Pri 
tvorbe kritérií sme vychádzali z definície exper-
ta. Ako uvádza Reichel (2009, s. 137), takto je 
vnímaný nositeľ odbornej a kvalifikovanej infor-
mácie, resp. roly, ktorú môže prijať odborne 
erudovaný jednotlivec a ktorá sa blíži role kon-
zultanta, poradcu, arbitra. Ďalšie východisko pre 
tvorbu kritérií tvoril Fehringov hodnotiaci sys-
tém expertov (Fehring, 1994, s. 59). 
 
VÝSLEDKY 
Pretože pre výber vzorky nie je možné v ČR 
a SR naplniť všetky Fehringom stanovené krité-
riá, modifikovali sme ich tak, aby zodpovedali 
súčasnému stavu vzdelania sestier v klinickej 

praxi. Rozdelili sme ich pre potreby výskumu 
v oblasti validizácie ošetrovateľských diagnóz na 
základné a doplňujúce (tab. 2). Za základné za-
raďujúce kritériá považujeme vzdelanie 
v odbore Ošetrovateľstvo a klinickú prax 
s minimálne jednoročným pôsobením v oblasti 
relevantnej k danej ošetrovateľskej diagnóze. 
Doplňujúce kritériá sú špecializácia/certifikácia 
v oblasti klinickej praxe k príslušnej oblasti dia-
gnózy, diplomová, rigorózna alebo dizertačná 
práca v problematike ošetrovateľskej diagnosti-
ky, publikovaný článok (výskumného alebo teo-
retického charakteru) z oblasti ošetrovateľskej 
diagnostiky v odbornom časopise. Jednotlivým 
kritériám boli pridelené body od 1 do 3, pričom 
za experta považujeme sestru, ktorá dosiahne 
celkový počet bodov 4. 

Požiadavku vzdelania v ošetrovateľstve 
a požiadavku odbornej praxe považujeme za 
najvýznamnejšie, preto sme ich zaradili medzi 
základné a nevyhnutné kritériá pre súbor sestier-
expertov. V porovnaní s Fehringovým hodno-
tiacim systémom (Fehring, 1994, s. 59) sme kri-
térium magisterského vzdelania ohodnotili men-
ším počtom bodov (3 body). Za bakalárske 
vzdelanie v ošetrovateľstve sme pridelili 2 body, 
keďže súčasťou kurikula je ošetrovateľský pro-
ces spolu s ošetrovateľskou diagnostikou. Stre-
doškolské a vyššie odborné vzdelanie sme ohod-
notili 1 bodom. V našom návrhu sme bodovo 
odstupňovali tiež počet rokov klinickej praxe. 
Sestra vykonávajúca klinickú prax minimálne 
1 rok získa 1 bod, pri klinickej praxi nad 5 rokov 
2 body a klinickej praxi nad 10 rokov 3 body. 

Doplňujúce kritériá definované panelom 
odborníkov tvoria špecializácia/certifikácia v ob-
lasti klinickej praxe k príslušnej oblasti diagnózy, 
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Tabuľka 1  Fehringov hodnotiaci systém expertov (Fehring, 1994, s. 59) 

Kritériá Body 

Magisterské vzdelanie v ošetrovateľstve 4 body 

Magisterská práca zameraná na oblasť relevantnú k danej ošetrovateľskej diagnóze 1 bod 

Publikovaný výskum v oblasti danej ošetrovateľskej diagnózy alebo podobnej oblasti 2 body 

Publikovaný článok o problematike ošetrovateľskej diagnostiky v časopise 2 body 

Doktorandská dizertačná práca v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky 2 body 

Súčasná klinická prax (minimálne 1 rok) v oblasti danej diagnózy 1 bod 

Certifikácia v oblasti klinickej praxe k príslušnej oblasti diagnózy 2 body 



diplomová/rigorózna práca zameraná na oblasť 
relevantnú k danej ošetrovateľskej diagnóze; 
publikovaný článok (výskumného alebo teoretic-
kého charakteru) o problematike ošetrovateľskej 
diagnostiky a doktorandská dizertačná práca 
v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky. Bodové 
ohodnotenie diplomovej práce, špeciali-zácie/

certifikácie, publikácie ostalo rovnaké, ako od-
porúča Fehring. Za doktorandskú dizertačnú 
prácu v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky navr-
hujeme 3bodové ohodnotenie vychádzajúc 
z predpokladu, že tento typ práce vyžaduje po-
drobnú znalosť problematiky. 

        410       Kontakt 4/2010      

O
ŠE

T
Ř

O
V

A
T

E
L

ST
V

Í 

Tabuľka 2  Návrh kritérií výberu expertov pre Českú republiku a Slovenskú republiku 

Kritériá Body 

Základné 
Magisterské/PhDr. vzdelanie v ošetrovateľstve 
Bakalárske vzdelanie v ošetrovateľstve 
SZŠ/VOŠ 

3 body 
2 body 
1 bod 

Súčasná klinická prax (minimálne 1 rok) v oblasti danej diagnózy 
Klinická prax viac ako 5 rokov 
Klinická prax viac ako 10 rokov 

1 bod 
2 body 
3 body 

Doplňujúce 
Špecializácia/certifikácia (napr. absolvovanie certifikovaného kurzu – kurz mentor 
apod.) v oblasti klinickej praxe k príslušnej oblasti diagnózy 

2 body 
  

Diplomová/rigorózna práca zameraná na oblasť relevantnú k danej ošetrovateľskej 
diagnóze 

1 bod 

Publikovaný článok (výskumného alebo teoretického charakteru) o problematike ošet-
rovateľskej diagnostiky 

2 body 

Doktorandská dizertačná práca v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky 3 body 

Pri pilotnej validizačnej štúdii v Českej re-
publike a Slovenskej republike sme u 87 sloven-
ských a 84 českých expertov okrem základných 
identifikačných údajov zisťovali aj sebahodnote-
nie expertov v oblasti ošetrovateľskej diagnosti-
ky na stupnici 1–5 (1 – najnižšie sebahodnote-
nie, 5 – najvyššie sebahodnotenie), používanie 
ošetrovateľskej diagnostiky v praxi a ošetrova-
teľskú diagnostiku počas štúdia. Tieto údaje sme 
mohli porovnať s podobnými zisteniami auto-
rov Wake et al. (1994, s. 235), ktoré uvádzajú vo 
validizačnej štúdii 3 ošetrovateľských diagnóz 
Úzkosť, Beznádej a Neefektívne čistenie dýcha-
cích ciest, kde súbor expertov tvorili sestry zo 
6 rozličných krajín (Belgicko, Kanada, Kolum-
bia, Veľká Británia, Francúzsko, USA). 
Z výsledkov tejto komparácie (tab. 3) je vidieť 

sebahodnotenie u expertov všetkých 8 krajín 
vrátane Českej a Slovenskej republiky. Najnižšie 
sebahodnotenie bolo u sestier z Francúzska 
(2,4), Kolumbie (2,5) a Veľkej Británie (2,5). 
Najvyššie sebahodnotenie mali sestry z USA 
(3,96). Sebahodnotenie okolo 3,0 mali sestry 
z Belgicka (3,14) a Kanady (3,19), čo sa najviac 
približuje sebahodnoteniu sestier Českej republi-
ky (3,3) a Slovenskej republiky (3,2). Najvyššie 
sebahodnotenie sestier z USA môže mať súvis-
losť s faktom, že NANDA vznikla v severoa-
merickom prostredí. Keď porovnáme ďalšie 
výsledky týkajúce sa ošetrovateľskej diagnostiky 
počas štúdia a používania v praxi, je zjavné, že 
najlepšie sú na tom sestry z USA. V 82 % uvied-
li ošetrovateľskú diagnostiku počas štúdia 
a v 100 % jej používanie v praxi. 



DISKUSIA 
Fehring, autor niekoľkých validizačných mode-
lov pre výskum v oblasti validizácie ošetrovateľ-
ských diagnóz, zdôrazňuje potrebu „skutočných 
expertov“ (Whitley, 1999, s. 10). Odporúča pre-
to používať širší hodnotiaci systém, ktorý zahŕ-
ňa kritériá pre výber experta: magisterský stupeň 
vzdelania v ošetrovateľstve so zameraním diplo-
movej práce v oblasti ošetrovateľských diagnóz, 
publikovaný výskum v oblasti danej ošetrovateľ-
skej diagnózy či s ňou súvisiacej oblasti, publi-
kovaný článok o ošetrovateľskej diagnostike 
v odbornom časopise, dizertačná práca s témou 
ošetrovateľskej diagnostiky, súčasná klinická 
prax s minimálne jednoročným pôsobením 
v oblasti relevantnej k validizovanej ošetrovateľ-
skej diagnóze, certifikácia v odbore klinickej 
praxe relevantnom k danej diagnóze (Fehring, 
1994; Levin, 2001, s. 29). Východiskom pre naše 
hodnotenie klinickej praxe sa stala publikácia 
Jonesa (2008, s. 39), podľa ktorého byť exper-
tom vyžaduje 10–15 rokov vysoko motivovanej 
intenzívnej práce v konkrétnej oblasti. Kritérium 
odbornej praxe akcentujú viacerí autori validi-
začných štúdií, napr. LeMone, Weber 1995; 
Simon et al., 1995; Carmona, Lopes, 2006. 
V týchto štúdiách validizácie ošetrovateľských 
diagnóz súbor expertov tvorili sestry s klinickou 
praxou nad 5 rokov. 

Na základe Fehringových odporúčaní je 
možné konštatovať, že sestra-expert by mala 
mať potrebné vedomosti (vzdelanie, kvalifikáciu 

v ošetrovateľstve), praktické skúsenosti (klinickú 
prax) a predpoklady ďalšieho vzdelávania – pro-
fesionálneho rastu (v oblasti ošetrovateľskej 
diagnostiky). Tieto kritériá odporúčajú dodržať 
aj Grant a Davis (Levin, 2001, s. 29), ktorí vo 
svojej práci hovoria o „nevyhnutnosti príslušné-
ho školenia, skúsenosti a kvalifikácii“. Magister-
ské vzdelanie ako jediné kritérium pre sestru-
experta je podľa Creasonovej (2004, s. 126) ne-
dostačujúce. Odporúča upresniť požiadavky 
týkajúce sa najmä klinickej praxe a skúseností 
s ošetrovateľskou diagnostikou. Výber vzorky 
expertov vidí ako náročnú úlohu, pretože, ako 
uvádza, „neexistuje žiadny spôsob ako validizo-
vať vedomosti experta“ (Creason, 2004, s. 126). 

Aj v dvoch najčastejšie používaných validi-
začných modeloch ošetrovateľských diagnóz 
(model validity diagnostického obsahu – DCV 
model a model klinickej diagnostickej validity – 
CDV model) zohráva kľúčovú úlohu súbor 
expertov. Pre zostavovanie takéhoto súboru 
Fehring navrhuje používať hodnotiaci systém 
(tab. 1), ktorý by mal zabezpečiť, že vybraná 
sestra je dostatočne vzdelaná, má potrebné 
predpoklady a skúsenosti pre túto činnosť. Feh-
ring (1994, s. 59) zdôrazňuje, že kvalita DCV 
modelu závisí na odbornosti expertov. Podľa 
neho, aby mohla byť sestra zaradená do súboru 
expertov, musí dosiahnuť skóre minimálne 
5 bodov, pričom 4 body má za magisterské 
vzdelanie v ošetrovateľstve. Vyšší počet bodov 
je znakom vyššej odbornosti. Na základe skúse-
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Tabuľka 3  Sebahodnotenie expertov v ošetrovateľskej diagnostike podľa krajín 

Krajina 
Sebahodnotenie sestier 
(1–5; 1 = najmenej, 5 = 

najviac) 

Ošetrovateľská dia-
gnostika počas štúdia 

Používanie ošetrovateľ-
skej diagnostiky v praxi 

Belgicko   3,14 57,4 % 80 % 

Česká republika 3,3 65,5 %    61,3 % 

Francúzsko 2,4 51,7 %    85,2 % 

Kanada   3,19 63,9 %    83,3 % 

Kolumbia 2,5 20,4 %    30,6 % 

Slovenská republika 3,2 63,5 %    63,5 % 

USA   3,96 82,0 % 100 % 

Veľká Británia 2,5 29,2 %    45,8 % 



ností uvádza, že je lepšie mať menší počet ex-
pertov s vysokým stupňom odbornosti ako veľ-
ký súbor expertov s nízkou úrovňou odbornosti 
(Fehring, 1994, s. 59). 

Keďže neexistuje konsenzus ohľadom kri-
térií výberu expertov, autori validizačných štúdií 
si kritériá prispôsobujú podmienkam krajiny, 
v ktorej sa štúdia realizuje. Pri zostavovaní krité-
rií pre validizačné štúdie v konkrétnej krajine je 
dôležité vychádzať z daných možností krajiny, 
pričom dôraz by mal byť kladený na vzdelanie 
zahrnujúce poznatky o ošetrovateľskej diagnos-
tike a klinickú prax. Variabilitou kritérií pre vý-
ber expertov sme sa zaoberali v príspevku Ex-
pert v procese validizácie ošetrovateľských diagnóz 
(Zeleníková, Žiaková, 2008). Problematiku sú-
boru expertov v česko-slovenskom sociokultúr-
nom kontexte naznačili už v roku 2006 autori 
prvej slovenskej validizačnej štúdie ošetrovateľ-
skej diagnózy Beznádej (Holmanová et al., 2006; 
Žiaková et al., 2006). 

Okrem kritérií pre výber súboru expertov je 
nutné venovať pozornosť aj počtu expertov, 
ktorý je potrebný pre validizačné štúdie, ale ani 
ten nie je presne stanovený. Podľa Fehringa je 
náročné získať dostatočný počet expertov pre 
validizáciu danej ošetrovateľskej diagnózy 
(Fehring, 1986, s. 188). Tento počet by sa mal 
odvíjať od počtu dostupných expertov pre danú 
validizačnú štúdiu a požiadavky ich náhodného 
výberu. Pre potreby DCV modelu je doporuče-
ná skupina 25–50 expertov, ideálne 50–
100početná, náhodne vybraná skupina expertov 
(Creason, 2004, s. 124; Fehring, 1986, s. 188; 
Levin, 2001, s. 29). Dostatočná veľkosť vzorky 
je dôležitá pre dosiahnutie validity výsledkov. 

Problematickým môže byť aj spôsob výbe-
ru vzorky expertov. Fehring (1986, s. 188) ak-
centuje požiadavku náhodného výberu. Podľa 
Reichela (2009, s. 138) sa pri výbere expertov dá 
postupovať tromi spôsobmi, pričom sa tieto 
postupy môžu kombinovať. Ide o tzv. citačnú 
analýzu (používanú hlavne pri výberoch 
z vedeckých kruhov), účelový výber a výber 
nabaľovaním (snowball). Do úvahy sa pritom 
berie povaha výskumného problému. 

V kontexte skúmanej problematiky kritérií 
pre expertov v oblasti validizácie ošetrovateľ-
ských diagnóz predložený návrh kritérií nemož-
no považovať za definitívny a vyžaduje ďalšie 
overovanie, príp. úpravy. 
 

ZÁVER 
Rozdelenie kritérií pre výber súboru expertov 
v oblasti validizácie ošetrovateľských diagnóz 
v Českej a Slovenskej republike na základné 
a doplňujúce, pričom za záväzné považujeme 
základné, t.j. vzdelanie v ošetrovateľstve 
a súčasnú klinickú prax, môže uľahčiť výber 
výskumného súboru výskumníkom v oblasti 
validizácie pri použití vhodných modelov. Na-
vrhnuté kritériá budú v rámci projektu otestova-
né vo validizačných štúdiách vybraných ošetro-
vateľských diagnóz. 
 
 
 Príspevok vznikol v rámci projektu Problematika 

ošetrovateľskej diagnostiky – teoretické východi-
ská a aplikácia v ošetrovateľskej praxi APVV 
SK-CZ-0151-09, MŠMT MEB 0810029. 
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Selected aspects of the quality of life of technical university students  
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Summary 
The authors implemented an empirical research with the use of a questionnaire examination. The 
research was performed in students who completed at least two years of the study, in May to June 
2008. A pilot study including the reliability test was performed in 53 students; the main research 
group included 1361 students – 1053 boys and 308 girls. To reveal the importance of information 
communicated (Disman, 2006) the technique of qualitative research was also conclusively employed 
– several types of interviews.  

A number of important findings were obtained in the study. In the determination of the 
satisfaction with the life, the university students admit the highest value in the indicator “satisfaction 
with friends and acquaintances”, further highly estimated indicators being the satisfaction with “the 
family life”, “the general health condition”, “the success and respect of other people” and “the 
general quality of life”. The lowest level was assigned to the satisfaction with “the free time”. 

In the determination of differences between boy and girl students of the Czech Technical 
Universities the authors obtained interesting findings. There was the largest difference in two 
indicators affecting one another: the satisfaction “with his/her partner” and “with his/her sexual 
life”, where the problem is most likely to be the fact that nearly a half of boys still have not initiated 
any partnership. In contrast, in girls, there was a lower satisfaction with “their body weight”, “with 
the body fitness” and “with the health condition”. 

In a comparison of results of university students with a sample of the Czech Republic 
population, in most indicators, there were more positive values in university students. The largest 
differences in favour of university students were found in the satisfaction “with their friends and 
acquaintances”, “with the family life”, “with the success and respect recognized by other people” 
and in “the satisfaction with the body weight”. The sample of the Czech Republic population 
exerted higher values in the “satisfaction with the free time” and in the male category also in the 
“satisfaction with the partner” and in the satisfaction “with the sexual life”. 
 
Key words: quality of life – satisfaction with life – students – technical university 
 
Souhrn 
Autoři provedli empirický výzkum za použití dotazníkového šetření. Výzkum proběhl u studentů 
vyšších ročníků, kteří měli za sebou nejméně 2 ročníky studia, a to v květnu a červnu 2008. Pilotní 
výzkum včetně testu reliability byl proveden na 53 studentech, hlavní výzkumný soubor tvořilo 1 361 
studentů – 1 053 chlapců a 308 dívek. Abychom blíže odkryli význam podkládaný sdělovaným 
informacím (Disman, 2006), byla na závěr výzkumu ještě použita technika kvalitativního výzkumu – 
více typů rozhovorů. 

Ve studii došlo k několika zajímavým zjištěním. Při zjišťování spokojenosti se životem 
vysokoškoláci přiznávají nejvyšší hodnotu u indikátoru „spokojenost se svými přáteli a známými“. 
Dalšími vysoce hodnocenými indikátory jsou spokojenost „s rodinným životem“, „s celkovým 
zdravotním stavem“, „s úspěchem a uznáním od ostatních“ a „s celkovou kvalitou života“. Na 
nejnižší příčce skončila spokojenost „s volným časem“. 
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ÚVOD 
V celém světě se zvyšuje podíl duševní práce, 
což přirozeně vede u většiny lidí ke snižování 
tělesného zatížení organismu a následně pak i ke 
snížení fyzické kondice. Tento sedavý způsob 
života často mívá pokračování i v době po za-
městnání, kdy by již měla být tato jednostranná 
zátěž kompenzována aktivním pohybem 
(Kukačka, 2009). V této souvislosti mluví Alvin 
Töffler (1992) o fenoménu nadměrné stimulace. 
K té dochází přinejmenším na třech různých 
úrovních: smyslové, poznávací a rozhodovací. 

Podobně můžeme hovořit i o tendencích 
u vysokoškolské mládeže. Na vysokých školách 
technického typu je tento fakt ještě znásoben 
značným nárůstem počtu hodin strávených 
u počítače (Sak, 2000). Poslední výzkumy potvr-
zují pokles funkční zdatnosti VŠ populace 
(Štefániková a kol., 2003).  

Do 1. ročníku studia na ČVUT nastupují 
mladí lidé přivyknuvší středoškolskému způsobu 
života. Na VŠ jsou pak postaveni před problém 
co nejrychleji zvládnout přechod na jiný způsob 
učení, ze kterého pramení i jiný způsob života. 
Asi u 60 % z nich se navíc jedná o změnu pře-
chodného bydliště. Studium na VŠ je obdobím, 
kdy mladý člověk ukončuje nejdůležitější etapu 
svého vzdělávání, nachází svůj životní styl 
a vývojově se dotváří (Valjent, Flemr, 2010; 
Valjent, 2010). 

Zákonitě dochází současně také ke změnám 
v kvalitě života vysokoškolských studentů. Zjis-
tit, jak vysokoškoláci vnímají a pociťují jednotli-
vé faktory kvality života, bylo cílem této studie. 
Protože existuje podobná studie zkoumající 
kvalitu života obyvatel České republiky, naše 
data s touto studií porovnáme. 

Teoretická východiska 
 
Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. 
Je těžko uchopitelný pro svou multidimenzio-
nalitu a komplexnost. Dotýká se pochopení 
lidské existence, smyslu života a samotného 
bytí. Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí 
a sebepochopení. Zkoumá materiální, psycho-
logické, sociální, duchovní a další podmínky 
pro zdravý a šťastný život člověka. Komplexní 
pohled na život postihuje jak vnější podmínky, 
tak i vnitřní rozměry člověka. Přístupy a způ-
soby zkoumání jsou velmi rozmanité. K hlav-
ním a nejužívanějším patří zaprvé studium 
souhrnu dílčích komponent objektivně existu-
jícího, skutečného stavu včetně subjektivní 
dimenze – spokojenosti s daným stavem. Dru-
hým krajním způsobem je holistické zkoumání 
celku s vlastní strukturou a významem. Kvalita 
života je zkoumána ve smyslu celostního 
pojmu (Svobodová, 2009). 

Potůček eviduje několik významných ob-
lastí, které bezprostředně ovlivňují kvalitu 
a udržitelnost života. Jde o sociální soudržnost 
a sociální stát, trh práce a zaměstnanost, vzdě-
lávání, strukturu populace, bydlení, rodinu, 
péči o zdraví, vnější a vnitřní bezpečnost, 
o životní prostředí a územní potenciály rozvo-
je. Ekonomika nabízí těmto oblastem jakýsi 
krevní oběh, napájí je zdroji – a sama závisí na 
jejich dobrém fungování. Kromě toho můžeme 
vymezit obecné podmínky usměrňující činnost 
lidí a institucí ve všech zmíněných oblastech. 
Jde o formování národní identity, ústavní 
a politický systém země, regulační působení 
trhu, státu a občanského sektoru ve vzájem-
ných vztazích (Potůček, 2002). 
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Při zjišťování rozdílu mezi studenty a studentkami ČVUT autoři došli k několika 
pozoruhodným zjištěním. Největší rozdíl byl nalezen ve dvou vzájemně se ovlivňujících 
indikátorech, a to ve spokojenosti „se životním partnerem“ a „se sexuálním životem“, když 
podstatou problému je nejspíše zjištění, že skoro polovina chlapců ještě nenavázala partnerský vztah. 
Naopak u dívek byla zjištěna menší spokojenost „se svou hmotností“, „s tělesnou zdatností“ a „se 
zdravotním stavem“. 

Při komparaci výsledků vysokoškolských studentů se souborem obyvatel ČR byly u většiny 
indikátorů nalezeny kladnější hodnoty u vysokoškoláků. Nejvyšší rozdíly ve prospěch vysokoškoláků 
byly nalezeny ve spokojenosti „se svými přáteli a známými“, „s rodinným životem“, „s úspěchem 
a uznáním od ostatních“ a ve spokojenosti „s tělesnou hmotností“. Soubor obyvatel ČR měl vyšší 
hodnoty ve spokojenosti „s volným časem“ a u mužské kategorie ještě ve spokojenosti „se svým 
životním partnerem“ a ve spokojenosti „se sexuálním životem“. 
 
Klíčová slova: kvalita života – spokojenost se životem – studenti – technická univerzita 
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V současné době existuje celá řada definic 
kvality života, ale zdá se, že žádná z nich není 
všeobecně akceptována. Mají však jedno společ-
né – to, že pojem „kvality života“ by měl obsa-
hovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním 
stavu jedince (Slováček a kol., 2004). 

Definice kvality života vychází z Maslowo-
vy teorie potřeb. Maslow vypracoval stupňovité 
řazení potřeb, které v hierarchickém systému 
seřadil podle jejich naléhavosti pro člověka. 
Základní hierarchie je tvořena potřebami: fyzio-
logickými, bezpečí a jistoty, sociálními (láska, 
přátelství, sounáležitost), uznání (ocenění, 
prestiž, kompetence), seberealizace (poznání, 
estetické potřeby). Vyšší potřeba se objevuje až 
po uspokojení nižších potřeb (Maslow, 1954). 

Zcela jednoduše definuje kvalitu života 
nositel Nobelovy ceny za ekonomii Ámartja 
Sen, když ji vymezuje jako dostupnost možnos-
tí, ze kterých si člověk může vybírat při naplňo-
vání svého života (Potůček, 2002). Světová zdra-
votnická organizace (WHO) pak definuje kvalitu 
života takto: „Kvalita života je to, jak člověk 
vnímá své postavení v životě v kontextu kultury, 

ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očeká-
váním, životnímu stylu a zájmům.“ 

Přesné, spolehlivě a teoreticky uspokojivé 
měření kvality života, na kterém by se shodla 
většina odborníků, zatím neexistuje. Je to způso-
beno hlavně tím, že v sobě obsahuje dvě relativ-
ně samostatné složky – objektivní a subjektivní. 
Komplexně pojatou kvalitu života tedy neumí-
me měřit přímo. To však neznamená, že neexis-
tují teoretické koncepty snažící se komplexně 
postihnout kvalitu života. Ke zřejmě nejznáměj-
ším a nejvíce citovaným patří model vyvinutý 
Centrem pro podporu zdraví při Univerzitě 
Toronto v Kanadě. Tento vícerozměrný model 
vychází z holistického pojetí kvality života 
a zahrnuje tři základní domény a devět dílčích 
domén. Skutečná kvalita života u konkrétního 
jedince je určena osobním významem jednotli-
vých domén a rozsahem, v jakém u něj dochází 
k jejich naplňování v reálném životě. Zdůrazňo-
vány jsou možnosti, příležitosti a omezení, které 
každý člověk ve svém životě má, a tyto jsou 
odrazem interakce mezi ním a prostředím 
(Svobodová, 2009). 
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Tabulka 1  Model kvality života Centra pro podporu zdraví Univerzity Toronto 

BÝT (BEING) – osobní charakteristiky člověka 

Fyzické bytí Zdraví, hygiena, výživa, pohyb, odívání, celkový 
vzhled 

Psychologické bytí Psychologické zdraví, vnímání, cítění, sebeúcta, 
sebekontrola 

Spirituální bytí Osobní hodnoty, přesvědčení, víra 
PATŘIT NĚKAM (BELONGING) – spojení s konkrétním prostředím 

Fyzické napojení Domov, škola, pracoviště, sousedství, komunita 

Sociální napojení Rodina, přátelé, spolupracovníci, sousedé (užší 
napojení) 

Komunitní napojení 

Pracovní příležitosti, odpovídající finanční příjmy, 
zdravotní a sociální služby, vzdělávací, rekreační 
možnosti a příležitosti, společenské aktivity (širší 
napojení) 

REALIZOVAT SE (BECOMING) – dosahování osobních cílů; naděje a aspirace 

Praktická realizace 
Domácí aktivity, placená práce, školní a zájmové 
aktivity, péče o zdraví, sociální začleňování 

Volnočasové realizace Relaxační aktivity podporující redukci stresu 

Růstová realizace 
Aktivity podporující zachování a rozvoj znalostí 
a dovedností, adaptace na změny 

Zdroj: The quality of life model, University Toronto, Canada: http://www.utoronto.ca/qol/concepts.htm 



Také podle Mareše (2005) kvalita života 
vyjadřuje subjektivní hodnocení, které se ode-
hrává v určitém kulturním, sociálním a environ-
mentálním kontextu. Podle něj ale pojem 
„kvalita života“ není totožný s termíny „stav 
zdraví“, „životní spokojenost“, „psychický stav“ 
nebo „pohoda“. 

I když tyto jmenované indikátory nejsou 
synonymem kvality života, je jejich vztah 
k pojmu bezprostřední a nepřehlédnutelný 
(Svatoš, Švarcová, 2006). Možná právě proto 
také někteří autoři zpracovávají stejnou proble-
matiku „přes“ kategorii lidského zdraví 
(Křivohlavý, 2001; Payne a kol., 2005; Zeman 
2008, 2010). 

Pro subjektivní měření kvality života byla 
zkoncipována celá řada dotazníkových metod. 
Tou nejpoužívanější nejspíše bude „Satisfaction 
with Life Scale – SWLS“ (Diener, Emmons; 
1984) a u nás pak také původní dílo týmu autorů 
H. Hnilici, H. Hnilicové, H. Janečkové, E. Kří-
žové, J. Payna a K. Schwarze (Hnilicová, 2004). 

Podle vzoru práce Hnilicové (2004), 
s vědomím všech složitostí a nejasností týkají-
cích se konceptu „kvalita života“, jsme v této 
studii kvalitu života VŠ studentů operacionalizo-
vali jako kognitivní ohodnocení jejich vlastního 
života, které se týká spokojenosti života v jeho 
jednotlivých oblastech (vztahy, studium, přátelé, 
volný čas a jiné). 

Ke zjištění intenzity spokojenosti se živo-
tem (kvality života) vysokoškolských studentů 
použijeme v našem výzkumu několik indikátorů 
ze jmenovaných standardizovaných dotazníko-
vých metod, další indikátory doplníme podle 
naší úvahy vycházejíce z těchto vzorů. 
 
METODIKA 
Cílem této práce je: 
a) identifikovat intenzitu hlavních atributů 

kvality života studentů ČVUT; 
b) zjistit rozdíl mezi studenty a studentkami; 
c) porovnat naši studii se studií Hnilicové 

(2004). 
Jako vhodný základ pro model výzkumu 

jsme ve své práci zvolili tzv. smíšený typ výzkumu, 
kde se určitým způsobem kombinují kvalitativní 
i kvantitativní postupy (Hendl, 2005). Do první 
etapy výzkumu jsme zahrnuli především všech-
ny přípravné práce na vývoji dotazníku. Ten se 
stal na základě studia literatury směsí již existují-
cího nástroje (Hnilicová, 2004) a částí, kterou 

jsme podle vlastní úvahy navrhli sami. Koneč-
ným krokem bylo ujištění, aby studenti, jakožto 
cílová skupina výzkumu, všem otázkám bezpod-
mínečně rozuměli. 

K tomu jsme využili kvalitativní techniky 
v podobě hloubkového a skupinového rozhovo-
ru (Punch, 2008). Konečné otestování dotazní-
ku jsme provedli pilotní studií na souboru 53 
studentů. Tato skupina podstoupila také test 
reliability metodou opakovaného měření 
(Řehák, 1998; Chráska, 2007) s výsledkem hod-
noty Spearmanova koeficientu mezi 0,54–0,96. 
Přesné znění všech otázek v dotazníku bylo 
ještě ve shodě s Lawshem (1975) dopracováno 
a odsouhlaseno na ústních konzultacích se třemi 
sociologickými experty. 

Hlavní empirický výzkum byl proveden 
neinvazivním deskriptivním zjišťováním za pou-
žití kvantitativní diagnostické metody – dotazní-
kového šetření. Výzkum proběhl u studentů 
vyšších ročníků, kteří měli za sebou nejméně 
2 ročníky studia, a to v květnu a červnu 2008. 

Abychom blíže odkryli význam podkládaný 
sdělovaným informacím (Disman, 2006), použili 
jsem na závěr svého výzkumu ještě techniku 
kvalitativního výzkumu – více typů rozhovorů. 

Hlavní výzkumný soubor tvořilo celkem 
1 361 studentů. Z toho bylo 1 053 chlapců 
(77,4 %) a 308 dívek (22,6 %) ve věku 20–28 let. 
Pocházeli ze všech krajů České republiky, včetně 
Slovenska (3,7 %) a zahraničí (0,4 %), když nej-
více samozřejmě z Prahy (28,3 %) a Středočes-
kého kraje (15,9 %). Soubor nebyl vybrán na 
základě prostého výběru; je tedy kvazireprezenta-
tivní tj. reprezentuje základní soubor studentů 
vyšších ročníků ČVUT v logickém, nikoli však ve 
statistickém slova smyslu (Zich, 2004). Dostateč-
ná velikost výběrového souboru nám dovoluje 
získané výsledky obezřetně zobecňovat na zá-
kladní soubor – všechny studenty ČVUT 
(Blaikie, 2003; Hnilicová, 2004). 

Při rozhovorech se studenty nám asistovalo 
celkem 32 studentů vyšších ročníků. 

Při analýze kvantitativních dat jsme použili 
jako metody pro určení polohy a rozptýlení – 
průměr na škále (aritmetický průměr) a směro-
datnou odchylku (Std.), neboť se v sociologic-
kých výzkumech běžně využívají (Sak, 2000; 
Sak, Saková, 2004; Zich, 2005) a také doporuču-
jí: „U škálovaných odpovědí můžeme vypočítat 
směrodatnou odchylku jako míru rozptýlenos-
ti“ (Punch, 2008, s. 78). Vede nás k tomu fakt, 
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že v dotazníku jsme vymezili na Likertově sed-
mibodové škále kategorie, které jsou si zde 
navzájem rovnocenné co do síly výroku (Pecha, 
2005). Analýza dat byla provedena pomocí 
statistického programového systému SPSS ver-
ze 14.0. 

K určování rozdílů mezi studenty a student-
kami v jednotlivých atributech jsme pro stano-
vení „věcné významnosti“ (Blahuš, 2000; Sou-
kup, Rabušic, 2007) použili „mediánové katego-
rie“ obou souborů, což je kategorie, pro kterou 
kumulativní četnost je 0,5 nebo vyšší, když pro 
předchozí kategorii byla kumulativní četnost 
menší než 0,5. Tato charakteristika je tedy pro 
hodnocené proměnné střední hodnotou 
(Řezanková, 2007). 

Hodnoty pro hodnocení věcné významnosti 
jsme si předem stanovili na základě tvrzení Zi-
cha (2004, s. 80) takto: 
 
Věcná významnost 
Pod 5 % – nízká (sociologicky neprokazatelná) 
5–9,9 % – střední (sociologicky prokazatelná) 

Nad 10 % – výrazná 
Ke komparaci s našimi daty byl použit vý-

zkum Hnilicové (2004), když text otázek i meto-
dologie měření byly skoro totožné. Tento vý-
zkum byl proveden na souboru 1 080 respon-
dentů ČR ve věku 16–86 let, kde muži tvořili 
42 % a ženy 58 %. Vysokoškolsky vzdělaných 
lidí zde bylo 22,4 %. 
 

Pro názornost připojujeme použitou otázku 
a možnosti výběru odpovědí: 
Označte, prosím, pro každou z následujících oblastí 
stupeň Vaší spokojenosti, kterou jste prožíval/a 
v posledním roce. K posouzení použijte stupnici 1–7 
s tímto vyjádřením: 
1 – vůbec ne; 2 – převážně ne; 3 – spíše ne; 4 – 
nemohu se rozhodnout; 5 – spíše ano; 6 – převážně 
ano; 7 – určitě ano (0 napište, jestliže nemáte rodi-
nu a jestliže nemáte partnera). 
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Tabulka 2   Otázky a možnosti odpovědí 

Jak jste spokojen/a: 0 1 2 3 4 5 6 7 

Se svým vzhledem                 

Se svou tělesnou hmotností                 

atd. - “ -                 

A. Výsledky pilotní studie 
Test-retest provedlo 53 studentů vyšších roční-
ků s opakováním po 1–2 týdnech, tak aby se již 

snížil efekt zapamatování původních odpovědí 
a ještě nedošlo ke změně zkoumaných konceptů 
(Malý, 2000). 

VÝSLEDKY A DISKUSE 



Podle tzv. interpretace souvislostí podle 
korelačního koeficientu (De Vaus, 2002) prošli 
testem reliability všechny indikátory (otázky). 
Do kategorie interpretace souvislostí „podstatné 
až velmi silné“ (0,50–0,69) můžeme zařadit 
5 atributů; do kategorie „velmi silné“ (0,70–
0,89) pak celkem 9 atributů a do kategorie 
„téměř perfektní“ (0,90–0,99) pak jeden atribut. 

B. Hlavní výzkum 
Všechny výsledky zjištěné pomocí statistického 
programového systému SPSS verze 14.0 jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 3  Test-retest pilotní studie 

Otázka č. Spokojenost Spearman k. k. 

  1 Se svým vzhledem 0,734 
  2 Se svou hmotností 0,773 
  3 S uznáním od ostatních 0,578 

  4 Se svým rodinným životem 0,821 
  5 Se svými přáteli 0,541 
  6 Se svým životním partnerem 0,962 
  7 Se svým sexuálním životem 0,862 
  8 Se svým studiem obecně 0,546 
  9 Se svými studijními výsledky 0,785 
10 Se svou finanční situací 0,767 
11 Se svou bytovou situací 0,854 
12 Se svým volným časem 0,627 
13 Se svým zdravotním stavem 0,705 
14 Se svou tělesnou zdatností 0,809 

15 Celkově se svým životem 0,570 

Tabulka 4  Průměrné hodnoty „spokojenosti života“ – srovnání studentů a studentek ČVUT 

Spokojenost Míry polohy Pořadí 
  Muži Ženy Muži Ženy 

  Průměr Std. Průměr Std.     

Se svými přáteli a známými 5,97 0,98 6,01 1,04   1.   1. 
Se svým zdravotním stavem 5,59 1,30 5,29 1,40   2.   4. 
S rodinným životem 5,41 1,55 5,38 1,66   3.   2. 
S celkovou kvalitou života 5,20 1,26 5,16 1,25   4.   5. 
S úspěchem a uznáním od ostatních 5,08 1,17 5,08 1,10   5.   6. 
Se svou tělesnou hmotností 4,92 1,76 4,42 1,75   6. 13. 
Se svou bytovou situací 4,87 1,70 4,75 1,78   7. 10. 
Se svým vzhledem 4,83 1,34 4,69 1,42   8. 11. 
Se svou tělesnou zdatností 4,75 1,52 4,28 1,57   9. 14. 
Se svými studijními výsledky 4,65 1,60 5,01 1,39 10.   7. 
Se svým studiem všeobecně 4,62 1,44 4,87 1,25 11.   8. 
Se svou finanční situací 4,44 1,64 4,47 1,60 12. 12. 
Se svým sexuálním životem 4,37 2,03 5,35 1,75 13.   3. 
Se svým volným časem 4,34 1,70 3,99 1,83 14. 15. 
Se svým životním partnerem 3,64 2,66 4,82 2,52 15.   9. 



Z předložených výsledků a výpočtů se dají 
vysledovat následující fakta, která jsou podepře-
na i rozhovory se studenty. 
 
 
1. Fakta platící pro celý soubor  
      vysokoškoláků: 
a) Nejvíce jsou spokojeni se svými přáteli 

a známými, což odpovídá také výsledkům 
státnímu výzkumu Šťastnové (1999), která 
doslova charakterizovala životní období 
mladých lidí do 29 let jako období 
„nezávislého života s širším okruhem zná-
mých“. Z rozhovorů se studenty vyšších 
ročníků ale také vyplývá, že pevnost jejich 
přátelství se sice nemění, ale četnost jejich 
střetnutí se svými přáteli se snižuje. Dříve se 
navštěvovali více, teď již nemají tu potřebu. 
V prvním ročníku se chtěli scházet jako spo-
lužáci ze střední školy každý měsíc, ale vydr-
želo to první 2–3 měsíce a postupně tomu 
byl učiněn konec. Kolektiv se postupně 
rozutíká; lidé se vzdalují. Organizovat střet-
nutí 4 přátel na jeden večer je již nyní těžší. 
Kolikrát si to rozmyslí; někdy jdou a někdy 
ne; raději se vyspí a získají nové síly. Je to 
také odrazem volného času. Nestíhají – ško-

la i práce jsou nyní více náročné na čas. Mají 
velkou ctižádostivost – připravují se na dob-
ré zaměstnání a tomu obětují i tyto vztahy. 
Někteří naopak vypovídají, že např. na 
magisterském studiu vznikají nové kruhy 
studentů. Pořádají se akce, začínají tím nové 
přátelské vztahy a získávají se noví přátelé, 
utužují se i nová přátelství. 

b) Veliká spokojenost přetrvává také s rodinným 
životem. Z celkového souboru jen 7 studentů 
nemá rodinu; na druhé straně celkem 31,2 % 
studentů ohodnotilo svou spokojenost s rodi-
nou číslem 6 – „převážně ano“ a 27,7 % stu-
dentů číslem 7 – „určitě ano“. I tak se ale 
četnost střetnutí v rodině snižuje. I ti bydlící 
v Praze s rodiči se vyjadřují, že se s rodiči vidí 
mnohem méně než dříve („skoro vůbec se 
s rodiči nevidím, neboť v době, kdy přijdu 
domů, oni již spí a naopak“). To samé u mi-
mopražských. Nejdříve jezdili každý víkend, 
další rok 1× za 14 dní, teď je to již 1× za 3–4 
neděle. Jde zde především o čas a také peníze. 
Vliv na to má i vytvoření partnerského vzta-
hu. Na druhou stranu se mohou zkvalitňovat 
rodinné vztahy.  

c) I když se četnost a čas návštěv snižují, jsou si 
vzácnější a více si toho řeknou („vídáme se 
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Tabulka 5  Věcná významnost rozdílů hodnot „spokojenosti života“ mezi studenty a studentkami 
ČVUT 

Spokojenost Muži Ženy V. V. 
 (%)   Průměr Med. k. Průměr Med. k. 

Se svými přáteli a známými 5,97 67,2 6,01 64,1   3,1 
Se svým zdravotním stavem 5,59 75,5 5,29 83,2   7,7 
S rodinným životem 5,41 72,7 5,38 71,1   1,6 
S celkovou kvalitou života 5,20 54,5 5,16 54,1   0,4 
S úspěchem a uznáním od ostatních 5,08 63,2 5,08 65,0   1,8 
Se svou tělesnou hmotností 4,92 55,9 4,42 69,5 13,6 
Se svou bytovou situací 4,87 57,7 4,75 59,2   1,5 
Se svým vzhledem 4,83 66,3 4,69 68,8   2,5 
Se svou tělesnou zdatností 4,75 62,5 4,28 73,0 10,5 
Se svými studijními výsledky 4,65 66,6 5,01 60,5   6,1 
Se svým studiem všeobecně 4,62 71,9 4,87 68,3   3,6 
Se svou finanční situací 4,44 71,1 4,47 71,9   0,8 
Se svým sexuálním životem 4,37 63,2 5,35 40,5 22,7 
Se svým volným časem 4,34 43,6 3,99 51,7   8,1 
Se svým životním partnerem 3,64 53,3 4,82 33,0 20,3 



s matkou méně, když se vidíme, nemáme čas 
se ani pohádat“).  

d) Někteří studenti se stále snaží udržet stejnou 
frekvenci návštěv rodiny – např. 3–4× za mě-
síc. 

e) Většina z nich je prakticky spokojena i se 
svým zdravotním stavem. Pouze 0,8 % 
z nich není spokojeno vůbec, negativně hod-
notí svůj zdravotní celkem 11,9 % studentů. 
To odpovídá i charakteristice tohoto období 
podle Provazníkové a kol. (2002): „I když je 
věk, ve kterém mladý člověk studuje na vy-
soké škole, charakterizován jako období 
s nejnižší nemocností a úmrtností, vysoko-
školští studenti tvoří zvláštní skupinu popu-
lace, která se nachází ve zvýšeném riziku 
vzniku zdravotních problémů.“ 

f) Veliká spokojenost panuje také s úspěchem 
a uznáním od ostatních. Pouze 9,9 % stu-
dentů se ohodnotilo na třech negativních 
stupních, 15,6 % se nedovede rozhodnout 
a celkem 74,5 % se hodnotí třemi kladnými 
stupni. Studenti vypovídají, že rodina, kama-
rádi i okolí si jich nyní po absolvování něko-
lika ročníků VŠ více všímají, mají k nim jiný, 
kladnější vztah. Dívají se na ně jako na lidi, 
kteří již něco umí a v životě se neztratí, 
i kdyby již třeba školu nedokončili. 

g) Převážně s těmito čtyřmi faktory souvisí 
i hodnocení celkové kvality života, která také 
vychází velice kladně. Zde pouze 10 studen-
tů odpovědělo „vůbec ne“; na třech negativ-
ních stupních se ohodnotilo celkem 13,5 % 
studentů; nedovedlo se rozhodnout 6,6 % 
studentů a na kladných stupních zůstalo 
79,9 % studentů. 

h) Na jednom z posledních míst v hodnocení 
spokojenosti se životem skončil volný čas. 
Studenti jej hodnotí na průměrných hodno-
tách, čemuž obrazně odpovídá i skupina 
odpovídajících „vůbec ne“ se 7,2 % a jako 
protiklad skupina odpovídajících „určitě 
ano“ s 7,1 %. 

i) Když má student vedle studia i práci, zákoni-
tě volný čas klesá. Z výpovědí studentů se dá 
usoudit, že asi třetina studentů vyšších roční-
ků nepracuje. Další dvě třetiny studentů si 
nějakým způsobem přivydělávají nebo jsou 
i úplně soběstační. Ideální je prý ten systém 
(lépe to nejde), kdy si stáhnou 30 vyučova-
cích hodin do třídenního rozvrhu. Další dva 
pracovní dny pracují a školní záležitosti včet-

ně úkolů a příprav dodělávají o víkendu. 
Necelých 20 % z nich má něco jako polovič-
ní úvazek. A když si ještě do toho všeho 
najdou přítele/přítelkyni, pak již nezbývá 
volný čas skoro na nic. Někdy zažívají až 
takové extrémy, že když cítí, že jsou strašně 
unaveni, řeknou si dost, všechno včetně 
školy hodí za hlavu a věnují ten čas 
i odpočinku a nějaké zábavné činnosti, např. 
výletu. 

 
2. Fakta rozdílná vzhledem k pohlaví  
    studentů (signifikantní rozdíly): 
a) Největší rozdíl mezi studenty a studentkami 

lze spatřit ve dvou faktorech vzájemně se 
ovlivňujících, a to ve spokojenosti se život-
ním partnerem a se sexuálním životem 
(výrazná věcná významnost – rozdíl 20,3 %; 
resp. 22,7 %). Podstata problému nejspíše 
spadá do zjištěného faktu, že z chlapců ještě 
nenavázalo partnerský vztah 47,8 %, kdežto 
z dívek nenavázalo vztah již jen 26,4 %. 
Chlapci odpovídali takto: kromě 47,8 % bez 
vztahu jsou s partnerkou max. nespokojeni 
jen 2; negativními stupni se ohodnotilo 
2,2 %; 3,4 % se nedovede rozhodnout 
a 46,7 % se ohodnotilo třemi kladnými stup-
ni. 

b) Děvčata pak odpovídala: kromě 26,4 % bez 
vztahu jsou s partnerem max. nespokojeny 
jen 2; negativními stupni hodnotí svou spo-
kojenost 4 %; 2,6 % se nedovede rozhod-
nout a 67 % se ohodnotilo třemi kladnými 
stupni. 

Rozhovory na toto téma jsme se studenty nena-
vázali. 
c) Věcná významnost také poukázala na rozdíly 

ve 3 faktorech, které mají spolu určitou sou-
vislost. Jedná se o spokojenost se svou 
hmotností (výrazná věcná významnost 
13,6 %); spokojenost se svou tělesnou zdat-
ností (výrazná věcná významnost 10,5 %) 
a spokojenost se zdravotním stavem (střední 
věcná významnost 7,7 %). Výsledky všech 
faktorů mluví v neprospěch děvčat. Potvrdi-
la se věcná významnost četností pohybových 
aktivit ve prospěch chlapců, což může být 
základním faktorem při hledání příčin těchto 
rozdílů. Je nutno zde ovšem připomenout 
i obecně známé biologické rozdílnosti mezi 
oběma pohlavími, které hrají v neprospěch 
děvčat zvláště v tomto věku. 
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d) Rozdíl byl potvrzen také ve spokojenosti se 
svým volným časem (střední věcná význam-
nost 8,1 %) v neprospěch děvčat. Lze se jen 
domnívat, že určitou roli zde hraje vyšší 
četnost trávení času s přítelem a také typic-
ká ženská pečlivost, která přiměje děvčata 
k pocitu, že nemají dostatek času na splnění 
všech potřebných úkolů. 

e) Posledním zjištěným rozdílem je spokoje-
nost se studijními výsledky (střední věcná 
významnost 6,1 %), kde opět děvčata vy-
hrávají. Signifikantně se potvrdil i rozdíl 

v prospěchu mezi chlapci a děvčaty, takže je 
možno konstatovat, že tento pocit mají 
děvčata oprávněně.   

 
C. Komparace dvou studií 
Všechna důležitá data lze sledovat v následující 
tabulce. Na rozdíly mezi oběma soubory je na-
hlíženo z pohledu studentů ČVUT. 
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Tabulka 6  Srovnání „spokojenosti života“ studentů ČVUT s obyvateli ČR 

Spokojenost Průměry na škále Průměry na škále 

  Muži Studenti Rozdíl Ženy Studentky Rozdíl 

Se svými přáteli a známými 5,48 5,97 0,49 5,55 6,01   0,46 

S rodinným životem 5,14 5,41 0,27 5,14 5,38   0,24 

S úspěchem a uznáním od ostatních 4,69 5,08 0,39 4,70 5,08   0,38 

Se svou tělesnou hmotností 4,40 4,92 0,52 4,09 4,42   0,33 

Se svou bytovou situací 4,89 4,87 -0,02 4,87 4,75 –0,12 

Se svým vzhledem 4,73 4,83 0,10 4,41 4,69   0,28 

Se svým studiem – prací* 4,81 4,62 -0,19 4,84 4,87   0,03 

Se svým sexuálním životem 4,97 4,37 -0,60 4,64 5,35   0,71 

Se svým volným časem 4,68 4,34 -0,34 4,72 3,99 –0,73 

Se svým životním partnerem 5,43 3,64 -1,79 4,71 4,82   0,11 

S celkovou kvalitou života 5,16 5,20 0,04 4,97 5,16   0,19 

Z předložených výsledků a výpočtů se dají 
vysledovat následující fakta: 
 
1) Porovnání mužů a studentů VŠ 
Zřetelné kladné rozdíly 
Jestliže chápeme studenty VŠ jako budoucí 
„elitu národa“, jsou z tohoto pohledu zjištěné 
rozdíly zcela logické. Největší rozdíl jsme zjistili 
ve spokojenosti se svou tělesnou hmotností 
(+0,52). Ta je dána především věkem studentů, 

určitě v průměru nižším, než měl soubor mužů 
ve studii Hnilicové a také určitě vyšší četností 
pohybových aktivit vysokoškoláků. 

Jak již bylo konstatováno dříve, také spoko-
jenost s přáteli a známými je pro věk vysokoško-
láků zcela typická (rozdíl +0,49). Podobně jsme 
již také dříve charakterizovali spokojenost 
s úspěchem a uznáním od ostatních (rozdíl 
+0,39). Menší, ale ještě zcela zřetelný rozdíl 
můžeme nalézt ve spokojenosti s rodinným 

* I když porovnávaný faktor není u obou dvou souborů totožný, lze uvažovat, že pro studenty VŠ je studium 
prací. 



životem (+0,27). Dá se předpokládat, že pro-
cento vysokoškoláků žijících ve spokojených 
a plných rodinách bude také vyšší než u průměr-
né populace. 
 
Podobné hodnoty 
Podobné hodnoty u obou souborů jsme zazna-
menali ve čtyřech faktorech, a to ve spokojenos-
ti s bytovou situací (–0,02); se svým vzhledem 
(+0,10); se svým studiem či prací (–0,19) 
a s celkovou kvalitou života (+0,04). Nutno zde 
poznamenat, že nejméně v hodnotě spokojenos-
ti s celkovou kvalitou života by se dal předpo-
kládat vyšší výsledek studentů VŠ.  
 
Zřetelné záporné rozdíly 
Největší rozdíl lze najít ve spokojenosti se svým 
životním partnerem (–1,79). Jak již bylo pozna-
menáno na jiném místě, hlavní příčina bude 
v tom, že skoro polovina vysokoškoláků ještě 
nemá partnera. Do jisté míry se dá polemizovat 
i se zatím vědecky neověřeným faktem, že stu-
denti technické univerzity budou mít s navazo-
váním partnerských vztahů určité problémy. 
S tím souvisí i spokojenost se sexuálním živo-
tem (–0,60). 

Trochu z jiného soudku je logické zjištění 
o rozdílu ve spokojenosti s volným časem (–0,34).  

Na to má velký vliv určitá zaměstnanost 
studentů VŠ, která když se spojí s povinnostmi 
ve škole, zapříčiňuje nedostatek času pro volno-
časové aktivity. 
 
 
2) Porovnání žen a studentek VŠ 
Zřetelné kladné rozdíly 
Opět zde můžeme konstatovat, že tyto rozdíly 
jsou víceméně očekávané a logické. V porovnání 
s muži a studenty je jich více, což vede k mínění, 
že studentky ČVUT jsou trochu výjimečné. Vy-
plývá to možná i ze spojení „žena – technická 
univerzita“, což je samo o sobě hodno většího 
zřetele. 

Největší rozdíl byl shledán ve spokojenosti 
se sexuálním životem (+0,71); se spokojeností 
s přáteli a známými (+0,46); s úspěchem a uzná-
ním od ostatních (+0,38); se svou tělesnou 
hmotností (+0,33) a s rodinným životem 
(+0,24). Důvody těchto rozdílů jsou stejné či 
podobné jako u studentů, důvody vyšších hod-
not u sexu si hledat netroufneme. Navíc se našel 
rozdíl i ve spokojenosti se svým vzhledem 

(+0,28), což lze opět připočítat na vrub nižšímu 
věku studentek.  
 
Podobné hodnoty 
Podobné hodnoty u obou souborů jsme zazna-
menali ve čtyřech faktorech, a to ve spokojenos-
ti s celkovou kvalitou života (+0,19); se svým 
životním partnerem (+0,11); se svým studiem či 
prací (+0,03) a se svou bytovou situací (–0,12). 
Možná bychom mohli očekávat vyšší rozdíly ve 
prospěch studentek ve spokojenosti se svým 
partnerem i s celkovou kvalitou života; další dvě 
hodnoty jsou plně očekávané. 
 
Zřetelné záporné rozdíly 
Rozdíl ve spokojenosti s volným časem (–0,73) 
je také očekávatelný, i když jeho velikost je na 
pováženou. Zde se u studentek spojuje několik 
faktorů: přání být úspěšnou studentkou, pracov-
ní poměr vedle studia, partnerský vztah a navíc 
myšlenka „co všechno bych ještě měla stihnout 
udělat“. 
 
ZÁVĚR 
Ve studii došlo k několika zajímavým zjištěním. 
Při zjišťování spokojenosti se životem vysoko-
školáci přiznávají nejvyšší hodnotu v indikátoru 
„spokojenost se svými přáteli a známými“. Dal-
šími vysoce hodnocenými faktory jsou 
„spokojenost s rodinným životem“, „s celko-
vým zdravotním stavem“, s „úspěchem a uzná-
ním od ostatních“ a s „celkovou kvalitou živo-
ta“. Na nejnižší příčce skončila „spokojenost 
s volným časem“. 

Při zjišťování rozdílu mezi studenty a stu-
dentkami ČVUT jsme došli k několika pozoru-
hodným zjištěním. Největší rozdíl byl nalezen ve 
dvou vzájemně se ovlivňujících faktorech, a to 
ve spokojenosti se životním partnerem a se se-
xuálním životem, když podstatou problému je 
zjištění, že skoro polovina chlapců ještě nenavá-
zala partnerský vztah. Naopak u dívek byla zjiš-
těna menší spokojenost se svou hmotností, tě-
lesnou zdatností a zdravotním stavem. 

Při komparaci výsledků dvou studií byly 
u většiny dimenzí nalezeny kladnější hodnoty 
u vysokoškoláků. Nejvyšší rozdíly ve prospěch 
vysokoškoláků byly nalezeny ve spokojenosti se 
„svými přáteli a známými“, „s rodinným živo-
tem“, s „úspěchem a uznáním od ostatních“ 
a ve spokojenosti „s tělesnou hmotností“. Sou-
bor obyvatel ČR měl vyšší hodnoty ve spokoje-
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nosti „s volným časem“ a u mužské kategorie 
ještě ve spokojenosti „se svým životním partne-
rem“ a ve spokojenosti „se sexuálním životem“. 

Je otázkou, do jaké míry lze zjištěné údaje 
brát jen jako typické pro studenty technických 
oborů, či je možno je více zobecňovat na české 
vysokoškoláky. Podobné studie totiž zatím ne-
byly (alespoň podle našeho výsledku hledání) na 
jiných vysokých školách provedeny. 
  
 
 Výstup vznikl za podpory Specifického výzku-

mu 2010-261601. 
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ANALÝZA POTŘEBNOSTI DOBROVOLNÍKŮ VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
OBLASTI 
Analysis of need for volunteers in health and social spheres  
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a odborné praxe 
 
 
 
Summary 
In our republic, volunteer activities are currently being less used compared to the situation in abroad. 
Volunteers are usually included into different activities of organizations acting in many fields of 
public life (ecology, health and social spheres, culture, sport and education, etc.). Of course, the 
volunteers are most frequently involved in activities in the health and social spheres. 

In the theoretical part, the article presented here deals with general problems of volunteer 
activities and their use in the field of health and social services. In a further part, it is focused on a 
description of the research itself and its results. The target of the work was mapping the 
contemporary condition of using volunteer activities and the measure of the need for volunteers 
active in social and health services. The qualitative research in these spheres was implemented in the 
city and surroundings of Teplice, the main research method being inquiring. The data accumulation 
itself was performed over 2009–2010. 

The research results suggest that a large proportion of respondents work with volunteers or are 
interested in their cooperation. However, numbers of volunteers and frequency of mutual 
cooperation are prevalently insufficient for particular institutions. The most frequently used 
volunteer activities were also mapped. The cooperation with volunteers is most appreciated by 
respondents in terms of the possibility of individual work of a volunteer with his/her clients. In spite 
of the fact that there is a volunteer centre Ústí nad Labem in the vicinity of the city, institutions in 
Teplice suffer from a lack of information about possibilities of cooperation. The data obtained 
indicated that active attitude of institutions to searching for volunteers or attempts aimed at larger 
promotion of volunteer activities could be helpful in their development. 
 
Key words: volunteer activities – volunteer – health and social spheres 
 
Souhrn 
V naší republice je dobrovolnictví v současnosti méně využíváno než v zahraničí. Dobrovolníci 
bývají zapojováni do různých aktivit organizací působících v mnoha oblastech veřejného života 
(ekologie, zdravotně sociální oblast, kultura, sport a vzdělávání aj.). Ovšem nejvíce jsou u nás 
dobrovolníci zapojováni ve zdravotně sociální oblasti. 

Předkládaný článek se v teoretické části zabývá obecnou problematikou dobrovolnictví a jeho 
využitím ve zdravotně sociální oblasti. V další části se zaměřuje na popis samotného výzkumu a jeho 
výsledků. Cílem práce bylo zmapování současného stavu využívání dobrovolnické činnosti a míry 
potřebnosti dobrovolníků aktivních ve zdravotně sociální oblasti. Kvantitativní výzkum probíhal ve 
zdravotně sociální oblasti na území Teplicka, hlavní výzkumnou metodou bylo dotazování. Samotný 
sběr dat probíhal na přelomu roku 2009 a 2010. 

Z výsledků výzkumu je možné vyvodit, že větší část respondentů s dobrovolníky spolupracuje či 
má zájem o jejich spolupráci. Avšak počty dobrovolníků a frekvence vzájemné spolupráce jsou pro 
jednotlivá zařízení převážně nedostačující. Také byly zmapovány nejčastěji využívané dobrovolnické 
aktivity. Na spolupráci s dobrovolníky respondenti nejvíce oceňují možnost individuální práce 
dobrovolníka s jejich klienty. Přestože v blízkosti města funguje Dobrovolnické centrum Ústí nad 
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ÚVOD 
„Dobrovolnictví je základním stavebním prv-
kem občanské společnosti. Uskutečňuje nej-
vznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, 
svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti 
pro všechny“ (IAVE, Všeobecné deklarace 
o dobrovolnictví, Amsterodam, 2001). 

Obecně lze dobrovolnictví popsat jako 
vlastní činnost člověka, kterou si sám svobodně 
zvolí. Činnost, pomocí níž jedná ve prospěch 
druhých lidí bez očekávání odměny. Dobrovol-
nictví lze dělit dle různých hledisek, jedním 
z nich je dělení podle zmiňované oblasti spole-
čenského života, ve které dobrovolníci působí. 
Rozlišujeme tak dobrovolnictví v oblasti ekolo-
gické, kulturní, sportovní, vzdělávací, humani-
tární či zdravotně sociální (Tošner, Sozanská, 
2002, Břízová, Koubová 2008). 

Vlastní náplň dobrovolnické činnosti závisí 
na věku, zkušenostech, vzdělání, zájmu, schop-
nostech dobrovolníka a také na možnostech 
a potřebách organizace (Kraus, 2008). Organiza-
ce mohou dobrovolníky vysílat do terénu (např. 
ekologické hnutí podávající informace široké 
veřejnosti o svých aktivitách), do různých zaří-
zení (hlavně ve zdravotně sociální oblasti), mo-
hou využívat dobrovolníky v místě své organiza-
ce atd. (Tošner, Sozanská, 2002). Touto spolu-
prací získávají dobrovolníci nejen nové zkuše-
nosti, praxi, nové přátele, ale také mohou uplat-
nit své schopnosti, nápady a tím naplnit svou 
potřebu seberealizace (Hrdá, 2003). 

K získání dobrovolníků pro svou organizaci 
lze využít dvou způsobů. Aktivní přístup před-
stavuje přímé oslovování potencionálních dob-
rovolníků pomocí inzerce, přednášek, propagač-
ních letáků. Naopak pasivní přístup je jakýmsi 
vyčkáváním organizace, až ji dobrovolník sám 
vyhledá a osloví (Frič, 2001). Organizace se 
zájmem o spolupráci s dobrovolníky mohou 
využít metodické podpory od dobrovolnických 
center, která se v současné době nacházejí téměř 
v každém větším městě. Tato centra pomáhají 
s výběrem a výcvikem dobrovolníků, školí koor-

dinátory dobrovolníků, vedou databáze dobro-
volníků i organizací s nimi spolupracujících. 
V neposlední řadě se také snaží o propagaci 
dobrovolnictví jako takového (Tošner, Sozan-
ská, 2002). 

Na našem území s dobrovolníky nejvíce 
spolupracují organizace, které působí ve zdra-
votně sociální oblasti. V posledních letech se 
právě v této sféře zdůrazňuje holistický přístup 
k člověku. Tedy to, že úspěšnost jakékoli pomo-
ci závisí na péči odborníků, ale také na duševní 
pohodě, přístupu samotného člověka a udržení 
sociálních kontaktů s okolím. Právě v tomto 
směru se dobrovolníci mohou uplatnit nejvíce 
(Novotný, Stará, 2002). Hlavní doménou dobro-
volníků jsou tedy aktivity spojené s přímým 
kontaktem s klientem v dané organizaci. Jejich 
činnost se vyznačuje opravdovým osobním pří-
stupem, nadšením, pružností a kreativitou 
(Matoušek, 2003). 

Ve zdravotně sociální oblasti bývají zapojo-
váni do různých činností, jejichž nabídka se 
postupně rozšiřuje podle zkušeností dobrovolní-
ka a možností organizace. Podstata dobrovol-
nických aktivit nespočívá pouze v naplnění vol-
ného času klienta, jako je vedení různých zájmo-
vých kroužků, organizování výletů, doprovod na 
procházky či na kulturní akce, dobrovolníci jsou 
nápomocni také při uspokojování základních 
životních potřeb, při péči o chod domácnosti, 
při různých terapiích. Individuální formou dob-
rovolnictví této oblasti může být pozice dobro-
volníka jako osobního asistenta jednoho 
z klientů. Aby veškeré aktivity dobrovolníků 
byly smysluplné a plnily svůj účel, je důležité, 
aby dobrovolníci byli otevření a s klienty spolu-
pracovali na bázi partnerského vztahu (Hrdá, 
2003). 
 
CÍL A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo zjistit současný stav využívání 
dobrovolnické činnosti a míru vnímané potřeb-
nosti dobrovolníků aktivních ve zdravotně soci-
ální oblasti vybraného regionu (Teplicko). 
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Labem, teplická zařízení mají o možnosti vzájemné spolupráce málo informací. Ze získaných dat 
vyplynulo, že rozvoji dobrovolnictví by tedy pomohl aktivní přístup zařízení při vyhledávání 
dobrovolníků či snaha o větší propagaci dobrovolnictví.  
 
Klíčová slova: dobrovolnictví – dobrovolník – zdravotně sociální oblast 
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METODIKA 
Sbírání dat a informací pro vlastní výzkum bylo 
prováděno na Teplicku od prosince 2009 do 
března 2010. Kvantitativní výzkum využil meto-
du dotazování. Pro vlastní výzkum byla zvolena 
technika „dotazníku“, jako doplňující metoda 
byla použita technika „polořízeného rozhovo-
ru“. 

Rozhovory byly realizovány se zaměstnanci 
Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. 
Rozhovor obsahoval devět otázek (příloha 1), 
které byly zaměřeny na názor pracovníků centra 
na současný stav dobrovolnictví na Teplicku, 
dále také na informace o jejich spolupráci 
s teplickými zařízeními působícími ve zdravotně 
sociální oblasti. 

Dotazník s 25 otázkami (příloha 2) byl dis-
tribuován mezi jednotlivá zařízení, která posky-
tují péči a služby ve zdravotně sociální sféře. 
Otázky byly zaměřeny na zařízení, která mají 
s dobrovolníky zkušenosti, a na jejich vzájem-
nou spolupráci. Dále byly otázky směřovány 
zařízením, která s dobrovolníky nespolupracují, 
ale ráda by tento stav změnila. Dotazník také 
zjišťoval důvody, proč některá zařízení o dobro-
volníky zájem nemají. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru 
Zkoumaný soubor pro realizaci rozhovorů tvo-
řili zaměstnanci Dobrovolnického centra v Ústí 
nad Labem. Dotazníkového šetření se účastnila 
zařízení poskytující zdravotní péči a zařízení 
poskytující sociální služby na území Teplicka. 
Vzhledem k zaměření celé práce bylo nutné 
zdravotnickou oblast redukovat o zařízení po-
skytující specializovanou odbornou péči, kde 
dobrovolníci nebývají zapojováni. Zařazeny tedy 
byly nemocnice, léčebny následné péče, kojenec-
ké ústavy, městské jesle (celkem 7 zařízení uve-
dených v Registru zdravotnických zařízení). 
Větší část respondentů (33 zařízení) představo-

vali poskytovatelé sociálních služeb, jejichž vý-
čet byl získán pomocí Registru poskytovatelů 
sociálních služeb. Z celkového počtu 40 zařízení 
ze zdravotně sociální oblasti se aktivně zúčastni-
lo 35 zařízení. Soubor byl zúžen o 2 zařízení 
zdravotnická (1× odmítnuta spolupráce, 1× 
ukončena činnost k lednu 2010) a o 3 zařízení 
sociální oblasti (1× ukončena činnost k lednu 
2010 a 2× neúspěšné nakontaktování). Návrat-
nost dotazníků tedy činila 90 %. 
 
VÝSLEDKY 
Z rozhovorů vyplynulo, že Dobrovolnické cent-
rum s teplickými zařízeními spolupracuje ve 
velmi malé míře. Potencionální spolupráci 
s tímto regionem vidí centrum zejména ve vy-
školení koordinátorů a jejich zapojení do super-
vize koordinátorů dobrovolnictví a také v mož-
nosti proškolení nových dobrovolníků pro jed-
notlivá zařízení. Centrum se domnívá, že nižší 
počet dobrovolníků na Teplicku spočívá v ab-
senci koordinačního centra na tomto území. 

Spolupráce teplických zařízení a dobrovol-
níků je znázorněna v grafu 1. Dotazníkové šet-
ření ukázalo, že pouze 6 respondentů (15 %) 
o spolupráci s dobrovolníky nemá zájem, kon-
krétně se jedná o 3 zařízení zdravotnická 
a o 3 zařízení oblasti sociální (tab. 1). Čtyři 
z nich svou odpověď zdůvodnila dostatečným 
počtem kvalifikovaného personálu a studentů 
odborné praxe. Zbývajících 85 % má o dobro-
volnické aktivity zájem. Graf 1 tento počet roz-
děluje na 47 % zařízení, jež s dobrovolníky již 
pracují, a 38 % zařízení, jež by je ráda do svých 
aktivit zapojila (konkrétněji tab. 1). Následující 
tabulky k tomuto textu pracují s daty získanými 
od zařízení, které dobrovolníky má či alespoň 
o ně má zájem. Vzhledem k tomu, že se v každé 
této kategorii nachází pouze jedno zdravotnické 
zařízení (tab. 1), nejsou další výsledky děleny na 
oblast zdravotní a sociální. 
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Tabulka 1  Spolupráce s dobrovolníky 

  Zdravotnická zařízení Poskytovatelé sociálních služeb 

Dobrovolníky zapojují 1 17 

Dobrovolníky by rádi zapojili 1 10 

Dobrovolníky nechtějí 3   3 



Nejčastěji bývá zapojen jeden dobrovolník, 
ale většina zařízení (58 %) udává, že by zapojila 
dobrovolníků více. Nespokojená zařízení uvedla 
potřebu doplnit současný počet až o pět nových 
dobrovolníků (tab. 2). Tabulka 3 prezentuje 

názory zařízení, která mají snahu dobrovolníky 
teprve získat. Zde je vidět, že deset z patnácti 
respondentů by uvítalo spolupráci s 1–2 dobro-
volníky, dalších pět zařízení by uvítalo počet 
vyšší, tedy 3–4 dobrovolníky. 
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47%

38%

15%

Ano

Ne, ale rádi bychom

Ne, nemáme zájem 

Graf 1  Spolupráce s dobrovolníky na Teplicku 

Tabulka 2  Požadavky zařízení na zvýšení počtu dobrovolníků 

Zařízení spolupracující s dobrovolníky 

Navýšení dobrovolníků Počet zařízení 

1–5 8 

6–10 3 

Více než 10 0 

Tabulka 3  Zájem o dobrovolníky 

Počet dobrovolníků Počet zařízení 

1–2 10 

3–4   5 

Více než 5   0 

V návaznosti na nespokojenost s počty 
dobrovolníků bylo dotazníkové šetření zaměře-
no na další důležitá data, která se týkala frekven-
ce vzájemné spolupráce. Nejčastěji respondenti 

uváděli, že dobrovolníky zapojují v rámci jedno-
rázových akcí (41 %), což nesplňuje potřeby až 
42 % z nich. Jako optimální frekvenci spoluprá-
ce stanovila převážná část nespokojených zaříze-



ní v rozmezí 1–3× týdně. V čem spočívá zájem 
o dobrovolnické aktivity? Zařízení se zkušenost-
mi s dobrovolníky spatřují jejich hlavní přínos 

v níže uvedených skutečnostech (tab. 4). Podob-
ně odpovídala i zařízení, která o dobrovolníky 
projevila zájem (tab. 5). 
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Tabulka 4  Přínos dobrovolníků pro zařízení 

Přínos dobrovolníků Počet odpovědí 

Nové podněty pro činnost zařízení 13 

Častější individuální práce s klienty 10 

Nové nápady 11 

Rozšíření nabídky aktivit pro klienty 10 

Finanční nenáročnost   6 

Vytváření programu v odpoledních hodinách a o víkendu   3 

Tabulka 5  Předpokládané přednosti dobrovolnické činnosti 

Přednosti dobrovolnických aktivit Počet odpovědí 

Nové podněty pro činnost zařízení 5 

Častější individuální práce s klienty 7 

Nové nápady 3 

Rozšíření nabídky aktivit pro klienty 5 

Finanční nenáročnost 4 

Vytváření programu v odpoledních hodinách a o víkendu 3 

Výzkum se také zaměřil na informovanost 
respondentů o možnostech kontaktování dob-
rovolníků (tab. 6). Celkem 25 zařízení (73 %) je 
o možnostech vyhledávání dobrovolníků infor-
mováno. Zbývajících 9 zařízení (27 %) vůbec 
neví, kde je kontaktovat. V souvislostí s tím bylo 

následně zkoumáno, jestli respondenti mají 
představu, co by jim usnadnilo zkontaktování 
dobrovolníků. Podstatu úspěchu dle úvah re-
spondentů lze shrnout do dvou skutečností, a to 
propagace samotného zařízení a také propagace 
a zviditelnění myšlenky dobrovolnictví. 

Tabulka 6  Informovanost zařízení o kontaktování dobrovolníků 

Typ zařízení (počet) Ano Ne 

Zařízení spolupracující s dobrovolníky (19) 19 0 

Zařízení se zájmem o dobrovolníky (15)   6 9 

Odpovědi celkem 25 9 

DISKUSE 
Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že 
polovina oslovených teplických zařízení s dob-
rovolníky již spolupracuje a dalších 11 zařízení 
má o dobrovolníky zájem, ač je momentálně 

aktivně nevyužívá. Celkem 85 % zařízení 
s dobrovolníky spolupracuje či usiluje o jejich 
zapojení. Můžeme tedy usoudit, že zájem o dob-
rovolnickou činnost v těchto zařízeních existuje. 
Přestože 19 oslovených zařízení nyní spolupra-



cuje s 80 dobrovolníky, je tento stav pro ně ne-
dostačující. Potřebu vyššího počtu aktivních 
dobrovolníků také deklaruje zájem o ně u re-
spondentů, kteří s dobrovolníky zatím nespolu-
pracují. 

Zjištěná data dále potvrzují myšlenku, že 
dobrovolníci působící ve zdravotně sociální ob-
lasti mají významnou úlohu obzvláště v možnosti 
individuálního kontaktu s klientem (Matoušek, 
2003). I sami respondenti nejvíce potřebují zapo-
jit dobrovolníky do individuální práce s klienty 
(graf 2). Z tohoto grafu je rovněž zřejmé, že 
dobrovolnické aktivity mají rozličnou podobu, 
a tak je zapojení dobrovolníků v této sféře velmi 
široké. 

Zásadní překážkou rozvoje dobrovolnictví 
je především pasivita zařízení při získávání dob-
rovolníků (Tošner, Sozanská, 2002). Výzkum 
ukázal, že počty dobrovolníků jsou pro respon-
denty nevyhovující, ale zároveň dvě třetiny 
z nich uvedlo, že při jejich získávání čekají, až je 
dobrovolníci sami vyhledají. Devět dotazova-
ných nemělo vůbec představu, kde dobrovolní-
ky kontaktovat. Za velmi zajímavou informaci 
lze považovat fakt, že žádný respondent 

v souvislosti s touto otázkou neuvedl možnost 
obrátit se na Dobrovolnické centrum. Otázkou 
je, zda tyto dvě skutečnosti jsou podmíněny 
malou propagací samotného centra nebo jde 
obecně o malou informovanost společnosti 
o dobrovolnictví jako takovém. 

Rozšíření povědomí o dobrovolnictví i cen-
tru by mohlo pomoci pořádání besed, během 
kterých by se například studenti mohli přímo 
ptát aktivních dobrovolníků na jejich činnost či 
motivaci. Tento výzkum poukázal na fakt, že ani 
samotná zařízení nevědí o možnostech dobro-
volnictví a jak dobrovolníky získat. Dobrovol-
nické centrum by mohlo této informace využít 
a připravit besedy i pro samotné vedení a za-
městnance těchto zařízení. Vysvětlit jim, co se 
v dnešní době pod pojmem dobrovolnictví skrý-
vá, jak lze dobrovolníky získat, zapojit a spolu-
pracovat s nimi. Vzhledem k tomu, že v ústec-
kém regionu, kam Teplicko svým územím spa-
dá, funguje již zmiňované Dobrovolnické cent-
rum, bylo by možné zvážit širší spolupráci cent-
ra a teplických zařízení, případně uvážit zřízení 
koordinačního centra v tomto regionu. 
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Graf 2  Oblasti činností zapojených dobrovolníků  



ZÁVĚR 
Cílem práce bylo zjistit současný stav využívání 
dobrovolnické činnosti a míru vnímané potřeb-
nosti dobrovolníků aktivních ve zdravotně soci-
ální oblasti ve vybraném regionu. V rámci vý-
zkumu se dle autorek podařilo cíl naplnit. Získa-
ná data tedy ukázala, že dobrovolníci nejsou ve 
zdravotně sociální oblasti na Teplicku příliš vy-
užíváni, ač můžeme usuzovat na zájem o jejich 
činnost. V regionu Teplicko jsou počty dobro-
volníků nižší než potřeby jednotlivých zařízení, 
která se zde nacházejí. Dobrovolnictví této sféry 
má veliký rozsah, stejně tak zařízení cítí potřebu 
dobrovolníky zapojovat v různých činnostech. 
Nicméně největší přínos dobrovolníků spatřují 
respondenti především v možnosti osobního 
přístupu ke klientovi. A právě osobní přístup 
a respektování individuality člověka jsou 
schopnosti, které klient od pomáhajících osob 
očekává. 

Výzkum také ukázal, že některá zařízení 
nevědí, kde dobrovolníky získávat. Jedním 
z řešení současného stavu dobrovolnictví by 
mělo být zvýšení informovanosti a povědomí 
o něm jak u široké veřejnosti, tak i u zdravot-
ních zařízení a poskytovatelů sociálních služeb. 
Propagace dobrovolnictví a jednotlivých zaříze-
ní v regionálních médiích a tisku by mohla po-
moci tuto problematiku více zviditelnit. 

Ačkoli byl výzkum proveden pouze na úze-
mí Teplicka, autorky na základě svých zkušenos-
tí s dobrovolnictvím v oblasti zdravotně sociální 
ve dvou krajích (Vysočina, Jihočeský) předpo-
kládají, že v jiných krajích může být situace dob-
rovolnictví obdobná. 
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 Přílohy na další straně 

Barbora Vernerová, Alena Sitárová 
capar@atlas.cz 



Příloha č. 1: Otázky pro rozhovor se zaměstnanci Dobrovolnického centra 
 
Jaká je délka Vaší praxe s dobrovolníky? 
Jaké je Vaše pracovní zařazení? 
Je dle Vás současný počet dobrovolníků na území Teplicka dostačující? 

Ne – Proč myslíte, že tomu tak je? 
Ano – Proč myslíte? 

Jaký je dle Vás přínos dobrovolníků a jejich činnosti ve zdravotně sociální oblasti? 
Je o dobrovolníky z Vašeho pohledu na Teplicku zájem? 

Ne – Proč myslíte, že tomu tak je? 
Ano – Můžete mi říci, které typy zařízení tento zájem mají? 
 Jedná se o dobrovolnickou činnost jednorázového či dlouhodobého charakteru? 
 Jedná se o dobrovolnickou činnost individuálního či skupinového charakteru? 

Kontaktujete zařízení Vy jako DC nebo si Vás zařízení vyhledávají sama? 
Domníváte se, že existují zařízení, kde by bylo možno dobrovolníky zapojit, a není tomu tak? 

Ne – Která zařízení máte na mysli? 
Ano – Proč? 
 Jakým způsobem by se zde mohli dobrovolníci dle Vás zapojit? 

Mohl/a byste uvést, kde jako DC získáváte dobrovolníky? 
Mohl/a byste uvést, jakým způsobem jako DC získáváte dobrovolníky? 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2: Dotazník 
 
Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, kde studuji obor Rehabili-
tační a psychosociální péče o postižené, děti a seniory. V rámci studia píši bakalářskou práci na téma: Analýza 
potřebnosti dobrovolníků ve zdravotně sociální oblasti na Teplicku. Chtěla bych Vás poprosit o spolupráci, a to 
v podobě vyplnění tohoto dotazníku. Tento dotazník je hlavním podkladem zpracování výzkumné části celé práce. 
Vaše spolupráce mi pomůže zmapovat přesněji situaci potřebnosti dobrovolníků na Teplicku. Pokud se pro vyplně-
ní dotazníku rozhodnete, velmi děkuji. Odpovědi v dotazníku zaškrtněte (v elektronické podobě zvýrazněte), bude-li 
uvedeno, vypište. Pokud nebude uvedeno jinak, vyberte jednu odpověď.  

 
Barbora Vernerová 

================================================================= 
 
Název zařízení: 
 
 
1. Využívá Vaše zařízení činnost dobrovolníků? 

▪ Ano (pokračujte otázkou č. 2) 
▪ Ne (pokračujte otázkou č. 17) 

2. Jak dlouho s dobrovolníky Vaše zařízení spolupracuje? (vypište) 
 
3. Kolik dobrovolníků s Vaším zařízením spolupracuje? (vypište) 
 
4. Je tento počet pro potřeby Vašeho zařízení dostačující? 

▪ Ano (pokračujte otázkou č. 7) 
▪ Ne (pokračujte otázkou č. 5) 
 

5. Kolik dobrovolníků by Vaše zařízení uvítalo navíc ke stávajícímu počtu? 
▪ 1–5 
▪ 6–10 
▪ více než 10 
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6. Které z následujících tvrzení vysvětluje důvod nedostatku dobrovolníků ve Vašem zařízení? 
▪ Dobrovolníci si vybírají jiný typ zařízení 
▪ Dobrovolníků je obecně málo 
▪ Dobrovolníci neznají naše zařízení 
▪ Dobrovolníci mají zábrany pracovat s našimi klienty 
▪ Obtížná dostupnost našeho zařízení 
▪ Lidé všeobecně nemají potřebu nezištně pomáhat druhým 
▪ Jiné (vypište): 
 

7. Jak často s dobrovolníky Vaše zařízení spolupracuje?  
▪ Každý den 
▪ Každý týden 
▪ Každý měsíc 
▪ V rámci jednorázové akce (několikrát za rok) 
▪ Jiné (vypište): 
 

8. Vyhovuje Vašemu zařízení frekvence návštěv dobrovolníků? 
▪ Ano (pokračujte otázkou č. 10) 
▪ Ne (pokračujte otázkou č. 9) 
 

9. Jaká frekvence návštěv by Vašemu zařízení vyhovovala?  
▪ Každý den 
▪ 1–3× týdně 
▪ 1–3× měsíčně 
▪ Několikrát ročně (jednorázové akce) 
▪ Jiné (vypište): 
 

10. Do jakých aktivit se ve Vašem zařízení dobrovolníci zapojují? (možnost více odpovědí) 
▪ Individuální práce s klientem (povídání, předčítání literatury) 
▪ Osobní asistence 
▪ Volnočasové aktivity klientů (výtvarné, ruční, sportovní, popř. vedení kroužků) 
▪ Výlety 
▪ Společenská odpoledne či večery 
▪ Doprovod klientů (procházky, lékař, nákupy, kino) 
▪ Vzdělávací a výchovné aktivity (doučování, příprava na výuku, vedení kurzů) 
▪ Vícedenní pobyty (zájezd, tábor) 
▪ Administrativní práce 
▪ Organizační činnost 
▪ Jiné (vypište): 
 

11. Je nějaká oblast/činnost, kde byste rádi dobrovolníky zapojili a zatím tomu tak není? 
▪ Ano (pokračujte otázkou č. 12) 
▪ Ne (přeskočte na otázku č. 14) 
 

12. O jakou oblast/činnost se jedná? (vypište) 
 
13. Proč byste dobrovolníky potřebovali zapojit právě zde? (vypište) 
 
14. V čem vidíte přínos činnosti dobrovolníků ve Vašem zařízení? (možnost více odpovědí) 

▪ Přinášejí nové podněty pro činnost v zařízení 
▪ Možnost častější individuální práce s klienty 
▪ Přinášejí nové nápady 
▪ Rozšíření nabídky aktivit pro klienty 
▪ Práce dobrovolníků není finančně hodnocena 
▪ Dobrovolníci vytvářejí program pro klienty v odpoledních hodinách či o víkendu 
▪ Jiné (vypište): 
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15. Kde dobrovolníky vyhledáváte? (možnost více odpovědí) 
▪ Školy 
▪ Dobrovolnické centrum 
▪ Dobrovolníci si nás vyhledávají sami 
▪ Inzerce 
▪ Jiné: 
 

16. Jak usnadnit zapojení dobrovolníků do činnosti Vašeho zařízení? (vypište) 
 

17. Z jakého důvodu Vaše zařízení nespolupracuje s dobrovolníky? 
▪ Nemáme zájem o jejich zapojení (pokračujte otázkou č. 18) 
▪ Nevíme o možnosti zapojení dobrovolníků (pokračujte otázkou č. 19) 
▪ Nevíme, kde dobrovolníky získat (pokračujte otázkou č. 20) 
▪ Nevíme, jak dobrovolníky zapojit (pokračujte otázkou č. 19) 
▪ Dobrovolníci nemají zájem o práci v našem zařízení (pokračujte otázkou č. 19) 
▪ Jiné (vypište a pokračujte otázkou č. 19): 

18. Z jakého důvodu nemá Vaše zařízení zájem o spolupráci s dobrovolníky? (vypište) 
 

19. Víte, kde v případě Vašeho zájmu dobrovolníky vyhledat? 
▪ Ano (vypište): 
▪ Ne 

20. Využili byste dobrovolníky ve Vašem zařízení? 
▪ Ano (pokračujte otázkou č. 21) 
▪ Ne 
 

21. Kolik dobrovolníků by Vaše zařízení potřebovalo? (vypište) 
 

22. Jak častou spolupráci s dobrovolníky byste uvítali? 
▪ Každý den 
▪ Každý týden 
▪ Každý měsíc 
▪ Několikrát ročně (jednorázové akce) 
▪ Jiné (vypište): 
 

23. V kterých typech činností byste potřebovali dobrovolníky ve Vašem zařízení zapojit? (možnost více 
odpovědí) 

▪ Individuální práce s klientem (povídání, předčítání literatury) 
▪ Osobní asistence 
▪ Volnočasové aktivity klientů (výtvarné, ruční, sportovní, popř. vedení kroužků) 
▪ Výlety 
▪ Společenské odpoledne či večery 
▪ Doprovod klientů (procházky, lékař, nákupy, kino) 
▪ Vzdělávací a výchovné aktivity (doučování, příprava na výuku, vedení kurzů) 
▪ Vícedenní pobyty (zájezd, tábor) 
▪ Administrativní práce 
▪ Organizační činnost 
▪ Jiné (vypište): 
 

24. Jak usnadnit zapojení dobrovolníků do činnosti Vašeho zařízení? (vypište) 
 

25. V čem vidíte přínos činnosti dobrovolníků ve Vašem zařízení? (možnost více odpovědí) 
▪ Přinášejí nové podněty pro činnost v zařízení 
▪ Možnost častější individuální práce s klienty 
▪ Přinášejí nové nápady 
▪ Rozšíření nabídky aktivit pro klienty 
▪ Práce dobrovolníků není finančně hodnocena 
▪ Dobrovolníci vytvářejí program pro klienty v odpoledních hodinách či o víkendu 
▪ Jiné (vypište):  
 

Velmi děkuji za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku! Vernerová Barča 
V případě zájmu o spolupráci s dobrovolníky kontaktujte Dobrovolnické centrum v UL, ředitelka pí Černá – e-mail: 
lenka@dcul.cz; tel.: 606 512 905. 
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HLEDÁNÍ MODELU PÉČE O NESOBĚSTAČNÉ RODINNÉ ČLENY 
Searching for model of taking care of non-self-sufficient family members  
 
 
Romana Benešová 

 
Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Praha 
 
 
 
Summary 
Given the demographic aging of the population, the theme of taking the family care of seniors 
becomes an ever more important problem of the research in sociology. In accordance with this, the 
target of the study is searching for methods and principles of helping family members within the 
family. The article is based on a sociological research, which inter alia studied the measure of the 
financial help granted, emotional support and support through taking care of non-self-sufficient 
family members between generations. In attempts to reveal principles of the inter-generation care, 
three theories were tested as follows: the reciprocal theory, the theory of obligation and the theory of 
attachment. The author used an analysis of quantitative data from an inquiry examination for their 
corroboration or refusal. Four hundred and eleven persons who intensively took care of senior 
family members and 203 respondents having no experience with the family care were inquired. In a 
questionnaire, the respondents reported the transfer of help between them and their children 
similarly as between them and their parents. Thus, the data offer an insight into the situation of help 
within families over three generations. 

In the article, basic theoretical concepts and methods of the work are first described. After that, 
there is a description of findings concerning the magnitude of the help granted in families and a 
subchapter dealing with effects of selected attitudes. Thereafter, the author tries to find a model of 
taking care of family members. The purpose of the work is to show what types and methods of the 
help in the family exert mutual interactions. 

The author conclusively supports the capacity of the theory of the obligation, which can most 
properly explain taking care of seniors in families. On the other hand, a new hypothesis was also 
found concerning contextual reasons for the inter-generation solidarity. Whereas in the families 
taking the care, the theory of the obligation can be most appropriately implemented, in families 
which do not take a care of seniors it seems that certain aspects of the attachment theory of the 
family solidarity are prevalent. 

 
Key words: aging – family care – family solidarity – inter-generation relationships 
 
Souhrn 
Vzhledem k demografickému stárnutí populace se téma rodinné péče o starší lidi stává stále 
podstatnějším námětem zkoumání v sociálních vědách. Cílem této studie je v souladu s tím zjistit, 
jakým způsobem a na jakých principech poskytují české rodiny pomoc svým členům. Článek vychází 
ze sociologického výzkumu, který zjišťoval mimo jiné míru poskytované finanční pomoci, 
emocionální podpory a pomoci péčí o nesoběstačné rodinné členy mezi generacemi. Ve snaze 
o odhalení principů mezigenerační péče jsou testovány tři teorie – reciproční teorie, teorie závazku 
a teorie vztahová. K jejich potvrzení či vyvrácení autorka využívá analýzu kvantitativních dat 
z dotazníkového šetření. Dotázáno bylo 411 osob, které intenzivně pečovaly o staršího rodinného 
člena, a 203 respondentů, kteří neměli zkušenost s rodinnou péčí. Respondenti v dotazníku referovali 
o transferech pomoci mezi nimi a jejich dětmi stejně jako mezi nimi a jejich rodiči. Data tak 
umožňují vhled do situace rodinné pomoci napříč třemi generacemi. 

V následujícím článku jsou nejprve představeny základní teoretické koncepty a metodologie 
práce. Následuje popis zjištění o míře poskytované pomoci v rodinách a podkapitola zabývající se 
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ÚVOD 
V souvislosti s demografickými změnami v sou-
časné společnosti, kdy v čase roste délka naděje 
dožití, přibývá seniorů často odkázaných na 
pomoc druhých. Ze statistik vyplývá, že počet 
seniorů žijících v České republice ve věku nad 
75 let by se měl v příštích dvaceti letech zvýšit 
z 672 tisíc na 1 171 tisíc, tedy do roku 2030 na 
1,7násobek současného počtu1. Jedná se však 
pouze o prognózu, tedy odborný odhad. I vzdá-
lenější přiblížení se těmto počtům by však zna-
menalo významný nárůst počtu členů nejstarší 
věkové kategorie společnosti. Spolu s tímto 
vývojem stále roste důležitost rodinné péče 
o starší členy, kteří mohou tuto péči potřebovat 
a o něž se institucionální systém sociální podpo-
ry v České republice zřejmě nebude schopen 
uspokojivě postarat. 

Rodina historicky plnila a stále plní funkci 
záchranné sítě, jež v různé míře přijímá odpo-
vědnost za své nesoběstačné členy. Porozumění 
motivům transferů pomoci uvnitř rodiny může 
napomoci odhalit podmínky, jež jsou k zachová-
ní a k podpoře rodinné péče o nesoběstačné 
členy potřebné. 

Otázkou motivace k rodinné péči se zabývá 
zejména zahraniční teoretická i empirická socio-
logie či gerontologie již dlouho (např. Cicirelli, 
1983; Albert, 1990; Sýkorová, 1996; Neufeld, 
Harrison, 1998; Piercy, 1998; Stein et al., 1998; 
Kolmer et al., 2008). Já se v této práci pokusím 
odpovědět na základní otázku: na jakém princi-
pu rodinná péče funguje v současné České re-
publice? Testovat přitom budu tři základní prin-
cipy vycházející z dosavadních výzkumů o ro-
dinné solidaritě (souhrnně pojednává Sýkorová, 
1996): 
● Reciproční teorie (equity theory) funguje 

na principu „dám – dostanu“. Tato teorie 
vychází z předpokladu reciprocity poskyto-

vané a získávané pomoci mezi jednotlivými 
členy rodiny. Pokud mezi členy rodiny 
reciprocita funguje, je rodina ve stavu 
soudržnosti. Pokud jedna strana reciprocitu 
poruší, dostává se rodina do konfliktu 
a dochází až ke zpřetrhání rodinných va-
zeb. Snaha o udržení vyváženosti transferů 
pomoci je tak jedním ze základních motivů 
k pomáhání druhým rodinným členům. 

● Teorie závazku (obligation theory) vychází 
z předpokladu existence kulturních a morál-
ních norem, které v rodinných příslušnících 
vzbuzují odpovědnost postarat se o své 
potřebné. Může se jednat o odpovědnost na 
základě touhy „splatit svůj dluh“, který 
mám vůči svým rodičům z dětství, nejedná 
se však o prostou reciprocitu, ale spíše 
o pocit odpovědnosti vůči členům rodiny. 
Někteří autoři (např. Stein et al., 1998) roz-
lišují v rámci teorie závazku koncepty filial 
responsibility (odpovědnost) a parental 
obligation (závazek). První z nich, koncept 
odpovědnosti, a zejména odpovědnosti 
dospělých dětí za jejich staré rodiče, přitom 
vychází přímo z norem a z kultury společ-
nosti. Pocit závazku ve druhém konceptu se 
na rozdíl od odpovědnosti vytváří 
v konkrétním rodinném prostředí. Jedná se 
tedy o niternější pocit přijaté mravní spíše 
než sociálně podmíněné povinnosti, moti-
vované rodinnou zkušeností. 

● Vztahová teorie (attachment theory) solida-
ritu uvnitř rodiny vysvětluje na základě sil-
ných emotivních pout mezi členy rodiny. 
Tyto emotivní vztahy jsou zejména láska, 
pocit starostlivosti o závislé členy či odda-
nost těm, kteří se o mě někdy postarali. 
Člověk má silnější tendenci pomáhat těm 
členům rodiny, se kterými ho pojí emotivní 
pouto. 
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vlivem vybraných postojů. Poté se autorka snaží nalézt model péče o rodinné členy. Cílem je odhalit, 
které druhy a směry pomoci v rodině se vzájemně ovlivňují. 

Na závěr autorka potvrzuje schopnost teorie závazku nejlépe vysvětlit péči v rodinách, které se 
starají o svého seniora. Na druhou stranu byla nalezena i nová hypotéza o kontextuálnosti příčin 
mezigenerační solidarity. Zatímco v pečujících rodinách se nejlépe uplatňuje teorie závazku, 
v rodinách, které nepečují o staršího rodinného člena, zdá se převažují některé aspekty vztahové 
teorie rodinné solidarity. 

 
Klíčová slova: stárnutí – rodinná péče – rodinná solidarita – mezigenerační vztahy 



Tyto tři teorie bývají často posuzovány jako 
protichůdné koncepty. Platnost konceptů bývá 
zkoumána na úrovni dvoustranné interakce, ať 
již skutečné či deklarované pomoci v různých 
situacích mezi rodiči a dětmi, partnery či vzdále-
nějšími příbuznými (Albert, 1990; Neufeld, 
Harrison, 1998; Piercy, 1998; Stein et al., 1998; 
Kolmer et al., 2008). 

Cílem tohoto výzkumu je také prozkoumat 
platnost tří výše zmíněných teorií motivace 
k péči. Dle mého předpokladu ale tyto tři teorie 
nemusí představovat protikladné modely rodin-
né solidarity. Spíše se dá předpokládat, že se 
jednotlivé koncepty péče různě uplatňují za růz-
ných okolností. Cílem práce je proto najít model 
vztahů mezi poskytovanou a přijímanou pomocí 
v rodině, a to v kompaktním vzorku rodin, které 
intenzivně pečují o některého svého staršího 
člena. Podobný model může pomoci vysvětlit 
důvody, které motivují rodinné příslušníky 
k tomu, aby se fyzicky postarali o své nejstarší 
příbuzné, pokud péči potřebují. Nalezený model 
budu následně porovnávat se situací v rodinách 
bez reálné zkušenosti s péčí. 
 
METODIKA 
 
a) Data 
Cíle výzkumu se budu snažit dosáhnout analý-
zou dat ze sociologického dotazníkového šetře-
ní. Data byla sesbírána v roce 2006 v rámci pro-

jektu aplikovaného výzkumu „Péče o seniory 
v rodinách v České republice“, jehož vedoucím 
byl profesor Hynek Jeřábek z Institutu sociolo-
gických studií FSV UK. 

V rámci výzkumu bylo standardizovanou 
metodou dotázáno 411 hlavních pečujících (dále 
jen pečující rodiny), tedy osob, jež osobně pečují 
o nesoběstačného člena rodiny ze starší genera-
ce, který není umístěn do institucionálního zaří-
zení (263 respondentů pečovalo o jednoho 
z rodičů, 73 o rodiče partnera nebo partnerky, 
37 o prarodiče, 38 o jiného staršího příbuzné-
ho). Respondenti byli do této skupiny zařazeni 
pokud osobně vnímají svou situaci jako situaci 
pečujícího a vyslovili se tak v úvodní otázce 
v dotazníku, zda pečují o staršího člena rodiny. 

Druhou část souboru (203 dotázaných) 
tvořili lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s pe-
čováním o starší závislé rodinné členy (dále jen 
nepečující rodiny). Tato skupina respondentů 
není reprezentativním vzorkem populace České 
republiky. Výsledky v této skupině budou použi-
ty pouze k porovnávání vztahů mezi proměnný-
mi v pečujících a v nepečujících rodinách. 

Počet respondentů v obou skupinách třídě-
ných podle sociálně-demografických charakte-
ristik přináší tabulka 1. 

Data byla následně zpracována pomocí 
softwaru SPSS a AMOS. 
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Tabulka 1  Sociálně-demografické charakteristiky souboru respondentů 

POHLAVÍ pečující nepečující 

Muž   78   50 

Žena 333 153 

VĚK pečující nepečující 

18–29 let   18   27 
30–44 let 101   64 
45–59 let 231   72 
60–69 let   56   36 
neodpověděl(a)    5    4 

Celkem 411 203 



b) Proměnné 
Smyslem této práce není nalezení vyčerpávající-
ho seznamu proměnných, které ovlivňují míru 
pomoci v rodinách. Cílem je popsat vztahy mezi 
typy a směry pomoci, kterou si členové rodiny 
navzájem poskytují. Zásadní jsou proto v tomto 
výzkumu otázky, které mapují pomoc uvnitř 
rodin.  
 

Dotazován byl vždy jeden člen rodiny, který 
sám referoval o otázkách: 
● Jak často jemu pomáhají nebo pomáhali 

jeho rodiče. 
● Jak často pomáhá nebo pomáhal respon-

dent svým rodičům. 
● Jak často pomáhá nebo pomáhal respon-

dent svým dospělým dětem. 
● Do jaké míry očekává, že mu budou jeho 

děti ve stáří pomáhat. 
 

V rámci každé z těchto otázek byly polože-
ny tři podotázky, které separátně zjišťovaly po-
moc materiální či finanční, pomoc s péčí o ne-
soběstačné členy (o děti, o nemocné a pomoc ve 
stáří) a citovou podporu či sdílení starostí. Tím 
vzniká baterie 12 otázek, s jejichž pomocí se 
budu snažit zmapovat transfery pomoci uvnitř 
úzkých rodinných sítí. 

Základní formou pomoci, na kterou se za-
měřím a o jejíž vysvětlení mi zejména půjde, je 
pomoc péčí neboli fyzické pečování o ne-
soběstačné členy rodiny. Tu považuji za klíčo-
vou, protože ukazuje na sílu rodiny držet pohro-
madě a reálně si pomoci s plněním závazků vůči 
nesoběstačným členům. 

Další proměnnou, která může zejména 
podle vztahové teorie do modelů péče vstupo-
vat, je emocionální pouto. Tuto proměnnou 
v modelech zastoupím otázkou po citové pod-
poře. Spíše než o pocit starostlivosti se sice jed-
ná o starostlivé chování. Předpokládám ale, že 
pokud se dva lidé podporují sdílením starostí 
a citovou podporou, je tím vyžadováno a záro-
veň udržováno emocionální pouto mezi těmito 
dvěma lidmi. Jak navíc prokázal ve svém podob-
ně zaměřeném výzkumu Cicirelli (1983), existuje 
silná pozitivní korelace mezi emocionálními 
vztahy a chováním (v originálu attachment 
a attachment behaviour, překlad autorka). 

Materiální a finanční podpora mezi členy 
rodiny bude sledována spíše jako dokreslující 
proměnná. Do modelů péče nebude cíleně zařa-

zována, jelikož její míra je vždy silně ovlivněna 
zdroji dárce a potřebami příjemce. 

Pokud jde o limity dat, analytickým omeze-
ním může být tříbodová škála odpovědí na čet-
nost poskytované péče (často, občas, vůbec ne). 
Dotazován je také vždy pouze jeden informátor 
za rodinu, jehož odpovědi nejsou verifikovány 
výpověďmi dalšího příbuzného. Toto je ale ve 
výzkumu rodiny poměrně běžnou praxí 
(Neufeld, Harrison, 1998; Yi, Lin, 2009). Nao-
pak mezi přínosy dat patří homogenita zkouma-
ného vzorku pečujících a pestrost informace 
o rodinné pomoci, vyplývající z otázek o třech 
typech pomoci plynoucí čtyřmi směry uvnitř 
rodiny. 

Kromě proměnných mapujících míru po-
skytované pomoci v rodině budou zvažovány 
také odpovědi respondentů na postojové otázky 
týkající se mezigenerační solidarity a sociálně-
demografické charakteristiky. 

  
 

Míra poskytované pomoci v rodinách 
 
a) Pomoc péčí o nesoběstačné členy 
Graf 1 ukazuje, že alespoň občas se dostávalo 
respondentům pomoci rodičů s péčí o děti ve 
více než 80 % případů v obou skupinách rodin. 

Míra pomoci péčí o nesoběstačné členy 
poskytovaná respondenty rodičům se naopak 
pochopitelně liší u skupiny pečujících a nepeču-
jících. Připomínám, že respondenti jsou do sku-
pin rozděleni podle screeningové otázky 
v dotazníku, ve které jsme se ptali, zda pečují či 
pečovali o nesoběstačného starého člena rodiny. 
Z grafu 1 je ale zřejmé, že i ve skupině 
v současnosti nepečujících respondentů je 20 % 
osob, které svým rodičům často péčí pomáhají, 
a dalších více než 40 % nepečujících pomáhá 
svým rodičům péčí v nemoci a stáří alespoň 
občas. 

Do následujících dvou otázek – pomoc 
respondenta dětem a očekávaná pomoc od dětí 
ve stáří – vstupují pouze respondenti, kteří děti 
mají. Je patrné, že pomoc dětem s vnoučaty je 
poskytována v různé míře. Necelá třetina re-
spondentů se stará o vnoučata často, třetina 
občas a zbývající podíl respondentů vůbec. 
V této otázce se zároveň statisticky významně 
liší odpovědi respondentů ve dvou testovaných 
skupinách. Lidé, kteří momentálně nepečují 
o své starší příbuzné, častěji pečují o vnoučata. 
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Jako poměrně opatrné se dá vnímat očeká-
vání respondentů od jejich dětí do budoucna. 
Častou pomoc ve stáří od dětí čeká pouze okolo 
15 % dotázaných. Většina lidí doufá, že jim je-
jich děti pomohou alespoň občas, okolo 10 % 
respondentů v obou skupinách své děti 

od tohoto druhu závazku v budoucnosti úplně 
oprošťuje. Zajímavé je, že na tuto otázku odpo-
vídají stejně jak respondenti, kteří svým vlastním 
rodičům poskytují intenzivní pomoc, tak i ti 
ostatní. 
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Graf 1  Míra pomoci péčí o nesoběstačné členy (děti, nemocné a ve stáří) 

*statisticky významný rozdíl 

b)  Sdílení starostí a citová podpora 
Citová podpora je nejčastější způsob pomoci 
mezi rodinnými příslušníky (graf 2). Intenzita 
citové podpory poskytované respondentem jeho 
rodičům je přitom opět vyšší v pečujících rodi-
nách než v nepečujících. 

Citová podpora je výjimečný druh pomoci 
tím, že jej otevřeně očekávají i respondenti od 
svých dětí v budoucnosti. Celkově tak existuje 
minimum respondentů, kteří by nebyli zvyklí na 
sdílení starostí a poskytování citové podpory 
uvnitř své rodiny. 
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Graf 2  Míra pomoci sdílením starostí a citovou podporou 



c) Materiální a finanční pomoc 
Finanční pomoc je naopak služba, kterou si 
rodinní příslušníci poskytují spíše příležitostně 
(graf 3). Tok finanční podpory je přitom častý 
spíše ve směru od rodičů k dětem než naopak. 
Jedná se tedy zejména o podporu starší generace 
směrem k mladší. 

Očekávání časté finanční pomoci od dětí 
v budoucnosti je v obou skupinách respondentů 
spíše výjimkou. 

K výsledkům výše uvedených popisných 
statistik je třeba dodat, že různé typy pomoci 
orientované jedním směrem bývají spolu korelo-
vané. Neboli platí, že stejným směrem většinou 
plynou tři typy podpory v úměrné míře. To platí 
zejména o souběžném poskytování citové pod-
pory a pomoci péčí, které jdou zjevně ruku 
v ruce. Podobná souvislost jednotlivých typů 
péče v jednom směru neplatí pouze u finanční 

podpory a pomoci péčí poskytované dětem. Zdá 
se, že toto jsou dvě odlišné formy pomoci, které 
se vzájemně nepodmiňují – buď mohu pomáhat 
dětem finančně, a přitom ne citovou podporou, 
nebo naopak. 

Na poskytování jednotlivých druhů pomoci 
má do určité míry vliv také věk respondenta 
nebo zřejmě lépe řečeno životní fáze, ve které se 
osoba nachází. Tato podmíněnost je patrná 
zejména u pomoci respondentů jejich rodičům, 
kterou ve vyšší míře poskytují starší respondenti. 
To je možné vysvětlit zřejmě zvýšenými potře-
bami podpory spolu se stárnutím rodičů respon-
dentů ve vyšším věku. Dalším bodem, do které-
ho intervenuje věk respondenta, je míra jeho 
pomoci dospělým dětem. Pomoc finanční po-
skytují svým dospělým dětem spíše mladší rodi-
če do 45 let, naopak vnoučata dětem hlídají spí-
še lidé v důchodovém věku. 
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Graf 3  Míra finanční a materiální pomoci 

Význam postojů 
Dá se předpokládat, že ochotu postarat se 
o druhého budou ovlivňovat postoje člověka. 
Jelikož byl výzkum zaměřený na péči o starší 
rodinné členy, obsahoval dotazník několik bate-
rií postojových otázek týkajících se mezigenerač-
ní pomoci. Vybrána k analýze je část jedné bate-
rie, která mapuje názory lidí na potřebu a důvo-
dy pomoci lidí v rámci příbuzenstva. 

Tabulka 2 ukazuje, jakým způsobem odpo-
vídali všichni respondenti na jednotlivé výroky 

týkající se rodinné solidarity. Pokud se vrátíme 
k teorii popsané na začátku, je na místě zdůraz-
nit existenci tří konceptů motivace k péči – reci-
proční teorie, teorie závazku (obligation vs. re-
sponsibility) a teorie vztahová. Tyto tři teorie 
mohou být na postojové úrovni částečně de-
monstrovány otázkami zobrazenými v tabulce 2. 
Je ovšem třeba dodat, že postojové baterie 
v dotazníku původně nebyly sestaveny s cílem 
zmapování těchto tří konceptů a nezastupují 
proto tři principy ve stejné a vyčerpávající míře. 



Pořadí otázek podle míry souhlasu s výroky 
(tab. 2) naznačuje, že se respondenti v nejvyšší 
míře ztotožňují s výroky ukazujícími na teorii 
závazku (výroky a, b, c). Vztahová a reciproční 
teorie jsou lidmi přijímány v menší míře (výroky 
e, respektive d a f). 

Míra souhlasu s postojovými výroky je jed-
na věc, pro tento text je ovšem důležitější reálný 
vztah mezi postoji k mezigenerační solidaritě 
a mírou skutečně poskytované pomoci rodin-
ným členům. Tento vztah jsem se pokusila od-
halit výpočtem Spearmanova korelačního koefi-
cientu mezi jednotlivými výroky a otázkou, do 
jaké míry respondent pomáhá nebo pomáhal 
péčí svým rodičům. Lze předpokládat, že lidé, 
kteří souhlasí s výroky prosazujícími závazek 
rodinných členů vzájemně si pomáhat, budou 
poskytovat svým rodičům péči ve vyšší míře než 
ostatní. 

Tento předpoklad se ovšem v podstatě ne-
potvrdil. Ve skupině rodin, které pečují o ne-
soběstačného seniora, nebyla nalezena žádná 
statisticky významná korelace mezi mírou po-
skytované pomoci a výše uvedenými výroky. 
Lze proto říci, že nelze nalézt vztah mezi obje-
mem pomoci a postojovou stránkou – pečující 
osoby se starají bez ohledu na jejich postoje 
k rodinné solidaritě, zjišťované výroky. 

Pokud jde o v současné době nepečující 
osoby, zde je možné najít souvislost mezi někte-

rými postojovými výroky a mírou poskytované 
péče rodičům. Pozitivní korelaci je možné nalézt 
mezi množstvím péče poskytované rodičům 
a souhlasem s výrokem b) Vždy by se mělo po-
moci příbuzným, kteří pomoc potřebují. Nega-
tivní je naopak souvislost reálné péče s výrokem 
e) Není nutné pomáhat těm příbuzným, které 
člověk nemá rád. V obou případech se ale jedná 
pouze o slabou závislost2. 

Co z těchto hodnot vyplývá? Na základě 
analýzy postojů se nepodařilo odhalit motivy 
vedoucí k péči o starší rodinné členy. Výroky, se 
kterými panuje mezi respondenty nejvyšší míra 
souhlasu, sice napovídají přijetí teorie závazku 
v myslích českých rodin. Tyto postoje ale pouze 
minimálně ovlivňují míru skutečně poskytované 
pomoci respondentů jejich rodičům. Pokud 
s některými výroky panuje obecný souhlas, ale 
zároveň tento souhlas významně neovlivňuje 
jednání, dá se předpokládat, že lidé vypovídají 
spíše o zavedené společenské normě (se stejným 
paradoxem v datech se setkal např. Albert, 
1990). Závazek rodinných členů nezištně pečo-
vat o sebe navzájem tak můžeme považovat za 
normu, se kterou lidé souhlasí. To ale nemusí 
znamenat, že právě tato norma ovlivňuje je-
jich jednání. Motivátory rodinné starostlivosti 
proto v postojové rovině v tomto výzkumu 
nenalézám. 
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Tabulka 2  Míra souhlasu s postojovými výroky o pomoci v rodině 

  
  

rozhodně ne 
v % 

spíše ne 
v % 

spíše ano 
v % 

rozhodně 
ano v % 

neví  
v % 

a) Příbuzní by měli následovat vzor starší gene-
race a pomáhat a podporovat jeden druhého 

  2   5 45 46   2 

b) Vždy by se mělo pomoci příbuzným, kteří 
pomoc potřebují 

  2   3 46 45   4 

c) Člověk by měl pomáhat v prvé řadě těm 
příbuzným, kterým se daří hůře než jemu 

  3 12 51 27   7 

d) Ti příbuzní, kterým člověk pomáhal, by mu 
to dříve nebo později měli vrátit 

13 29 38 12   9 

e) Není nutné pomáhat těm příbuzným, které 
člověk nemá rád 

18 40 22   9 12 

f) Není potřeba pomáhat příbuzným, od kte-
rých nelze očekávat, že by mi pomoc vrátili 

23 42 19   8 10 

Modely péče 
Z výsledků vyplývajících z grafů v kapitole po-
pisných statistik je patrné, že míra poskytování 
jednotlivých druhů pomoci uvnitř rodin se mezi 

skupinou pečujících a nepečujících ve většině 
případů významně neliší. Stejně tak nebyla nale-
zena schopnost postojových otázek vysvětlit 
jednání, pokud jde o pomoc v rodině. 



Následujícím cílem práce je proto pokusit 
se nalézt model péče uvnitř rodiny, který by 
pomohl odhalit, na čem je založena péče o ne-
soběstačné členy. Základní otázka zní, které typy 
a směry péče spolu vzájemně souvisejí a mohou 
se tak kauzálně zapříčiňovat. 

 
a) Model pro pečující rodiny 
Nalézt model pomoci formou péče o ne-
soběstačné členy u rodin pečujících o seniory je 
hlavním záměrem práce. Hodnoty korelačních 
koeficientů ukazují na existenci vztahu mezi 
mírou péče, kterou respondentům poskytovali 
rodiče, se všemi ostatními směry péče a zároveň 
na neexistenci vztahů mezi ostatními proměnný-
mi (tab. 3). 

Stejnou velmi zajímavou souvislost potvr-
zují i výsledky strukturního modelování v pro-
gramu AMOS, kdy se jako nejvhodnější ukazuje 
model prezentovaný na obrázku 1. 

Vrátím se nyní ke třem testovaným teoriím 
a pokusím se s jejich pomocí interpretovat zís-
kaný model. 

V modelu není zobrazena citová podpora, 
která by ukazovala na platnost vztahové teo-
rie. Ačkoli totiž míra citové podpory koreluje 
s mírou pomoci péčí mezi generacemi, její 
zařazení do modelu nezlepší vlastnosti mode-
lu. Míra citové podpory se neukazuje jako 
zásadní pro vznik pečovatelských vazeb. Ten-
to fakt mě vede k přesvědčení, že výše popsa-
ný koncept vztahové teorie rodinné solidarity 
není v rodinách pečujících o seniory vhodně 
aplikovatelný – neboli pomoc péčí je uvnitř 

rodin poskytována v zásadě bez ohledu na 
existenci vazeb citové podpory. 

Na platnost konceptu reciprocity poukazuje 
vztah mezi mírou pomoci, jakou respondenti 
obdrželi od svých rodičů, s mírou pomoci, jakou 
nyní rodičům poskytují. Dalo by se tedy odvo-
zovat, že se ze strany respondentů jedná 
o „vracení dluhu“ vůči rodičům. Proti platnosti 
této teorie ale mluví fakt, že nelze najít další 
reciproční vztahy. Ty by se mohly projevovat 
například pocitem respondentů, že pokud dnes 
poskytují pomoc svým dětem či rodičům, měla 
by jim být tato pomoc jednou vrácena. 

Model na obrázku 1 nejlépe odpovídá teorii 
závazku. Je patrné, že čím více rodiče v minu-
losti pomáhali respondentům, tím větší sklon 
pomáhat a očekávat pomoc od ostatních nyní 
respondenti mají. Jedná se o pocit obecného 
závazku vůči celé rodině, vytvořeného na zákla-
dě zkušenosti a implementovaných rodinných 
vzorů a morálních norem (familial obligation). 
Tato potřeba reakce na vstřícné jednání rodičů 
v minulosti má pak na pomoc ostatním rodin-
ným příslušníkům větší vliv než existující emoci-
onální vazby v rodině nebo kalkul plynoucí 
z teorie reciprocity. 

Do modelu jsem se pokusila zahrnout 
i další proměnné jako například některé postojo-
vé otázky sociálně-demografické charakteristiky 
či reálné potřeby seniorů měřené ukazatelem 
BADL. Žádná z těchto proměnných ale nezlep-
šovala parametry modelu. Lze proto říci, že se 
podařilo nalézt velmi prostý model péče o ro-
dinné členy v pečujících rodinách. 
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Tabulka 3  Korelace pomoci péčí uvnitř pečujících rodin 

  

Rodiče – pomoc 
respondentovi 
(péčí o děti) 

Respondent –
pomoc rodičům 
(péčí v nemoci  

a stáří) 

Respondent –
pomoc dětem 
(péčí o děti) 

Očekávaná 
pomoc od dětí 
(péčí v nemoci 

a stáří) 
Rodiče – pomoc respondento-
vi (péčí o děti) 

1,000       

Respondent – pomoc rodičům 
(péčí v nemoci a stáří) 

0,135 * 1,000     

Respondent – pomoc dětem 
(péčí o děti) 

0,215 ** –0,026 1,000   

Očekávaná pomoc od dětí 
(péčí v nemoci a stáří) 

0,184 ** 0,036 –0,006 1,000 

V tabulce hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu 
* Korelace je statisticky významná na úrovni 0,05. 
** Korelace je statisticky významná na úrovni 0,01. 



b) Model pro nepečující rodiny 
Pokud se pokusím výše popsaný model apliko-
vat na data týkající se rodin mimo situaci péče 
neboli na nepečující, zjistím, že realitě neodpoví-
dá. Vazby mezi jednotlivými druhy pomoci sláb-
nou a zároveň se v modelu promítá vliv jiných 
proměnných. Sestavit prostý model pomoci 
v nepečujících rodinách se mi na základě do-
stupných dat nepodařilo. Lze ale interpretovat 
některé odhalené vztahy. 

Při pohledu na sílu vztahů pomoci péčí 
mezi jednotlivými generacemi je patrné, že 
všechny korelace, jež tvořily model teorie závaz-
ku v případě pečujících rodin, zde slábnou (tab. 
4). Naopak se ukazuje existence vztahu mezi 
péčí respondenta o své děti a o své rodiče, což 
může napovídat o výskytu určité „pečující skupi-
ny“, která má větší tendenci starat se o všechny 
ostatní rodinné členy. 

Z hlediska cíle výzkumu, kterým je nalezení 
modelu vztahů vysvětlujícího péči o starší pří-
buzné, je ovšem zajímavější existence statisticky 

významného vztahu mezi proměnnými jak pod-
porovali rodiče respondenta citovou podporou 
a do jaké míry následně respondent pomáhá 
svým rodičům péčí ve stáří (tab. 5, korelační 
koeficient 0,21). Tato vazba se v modelu u peču-
jících respondentů vyskytla také, avšak při zařa-
zení proměnné, nakolik pomáhali rodiče respon-
dentům péčí, její vliv významně slábl. K tomuto 
procesu zde nedochází, naopak citová pomoc 
oslabuje vztah mezi pomocí péčí. V rodinách, 
které nepečují o nesoběstačného seniora, se 
proto zdá být pohnutkou k pomoci rodičům 
spíše emocionální vazba než oplácení péče 
v minulosti. Podobný výsledek prokázal 
u nepečujících rodin i Cicirelli3 (1983). 

Naopak překvapující nejsou silné vazby 
mezi proměnnými, které tabulka 5 prezentuje na 
diagonále. To, že citová pomoc a pomoc péčí 
směřující jedním směrem spolu souvisejí, bylo 
zmíněno již výše u popisných statistik. 

Ačkoli tedy nebyl nalezen uspokojivý model 
péče v nepečujících rodinách, lze předpokládat, 
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Rodiče – pomoc 
respondentovi  

Respondent –
pomoc rodičům  

Respondent – 
pomoc dětem  

Očekávaná pomoc 
od dětí 

0,20 

0,13 

0,18 

Obrázek 1  Model vztahů péče o nesoběstačné členy v pečujících rodinách 

V modelu jsou zobrazeny standardizované korelační koeficienty 
Chi-square = 2,211 

Model AGFI NFI CFI RMSEA AIC BIC 
Zvolený model 0,991 0,994 1 0,000 16,211 44,341 
Model nezávislosti   1 1   20,000 60,186 
Saturovaný model 0,927 0 0 0,117 47,789 63,864 



že péče o starší příbuzné je v těchto případech 
motivována spíše citovými vazbami a bude pro-
to možné spíše přistoupit na vztahovou teorii 
motivace k péči. Jinými slovy, pokud v rodině 

není přítomen nesoběstačný senior, pomáhají 
lidé svým rodičům ve větší míře v případě, že 
s nimi mají bližší emocionální vazby. 
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Tabulka 4  Korelace pomoci péčí uvnitř nepečujících rodin 

  

Rodiče – po-
moc responden-

tovi (péčí 
o děti) 

Respondent – 
pomoc rodičům 
(péčí v nemoci 

a stáří) 

Respondent –
pomoc dětem 
(péčí o děti) 

Očekávaná po-
moc od dětí (péčí 
v nemoci a stáří) 

Rodiče – pomoc respondento-
vi (péčí o děti) 

1,000       

Respondent – pomoc rodičům 
(péčí v nemoci a stáří) 

0,145 1,000     

Respondent – pomoc dětem 
(péčí o děti) 

0,127 0,243 * 1,000   

Očekávaná pomoc od dětí 
(péčí v nemoci a stáří) 

0,122 0,077 0,068 1,000 

V tabulce hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu 
* Korelace je statisticky významná na úrovni 0,05. 
** Korelace je statisticky významná na úrovni 0,01. 

Tabulka 5  Korelace pomoci péčí vs. citovou podporou uvnitř nepečujících rodin 

  
 
  

Rodiče – pomoc 
respondentovi 
(citová podpo-

ra) 

Respondent – 
pomoc rodičům 
(citová podpora) 

Respondent – 
pomoc dětem 

(citová podpora) 

Očekávaná po-
moc od dětí 

(citová podpora) 

Rodiče – pomoc respondentovi 
(péčí o děti) 

0,463 ** 0,095 0,100 0,037 

Respondent – pomoc rodičům 
(péčí v nemoci a stáří) 

0,210 ** 0,554 ** –0,001 0,073 

Respondent – pomoc dětem 
(péčí o děti) 

0,059 0,061 0,077 0,002 

Očekávaná pomoc od dětí (péčí 
v nemoci a stáří) 

0,122 0,078 0,054 0,560 ** 

V tabulce hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu 
* Korelace je statisticky významná na úrovni 0,05. 
** Korelace je statisticky významná na úrovni 0,01. 

ZÁVĚR 
Z provedeného analytického výzkumu vyplývá, 
že vztahy pomoci a péče uvnitř rodiny jsou zále-
žitostí kontextuální. Ochota pečovat a míra pé-
če, kterou lidé poskytují rodinným členům, je 
stěží vysvětlitelná obecnými postoji responden-
tů. Podstatnější se zdá být rodinný kontext, po-
vaha zkušeností, vztahů a situace v rodině. 

V rodinách, které pečují o nesoběstačného 
seniora, se ukazuje platnost teorie závazku ve 
smyslu filial obligation jako vysvětlujícího rámce 
pro studium motivů rodinné péče. Významnou 
proměnnou, která ovlivňuje míru poskytované 
pomoci napříč generacemi, je vzor pomoci, kte-
rou dnešním pečujícím dříve poskytli jejich rodi-
če. Minulá pomoc nejstarší generace se nyní 



ukazuje jako zdroj pocitu odpovědnosti k rodině 
jako celku a k jejím jednotlivým členům. 

Naopak u rodin, které se nenacházejí v mo-
mentální situaci nutnosti péče o starší rodinné 
příslušníky, není možné uplatnit stejný přístup. 
Ačkoli jednoduchý model péče v nepečujících 
rodinách nebyl zatím nalezen, dá se očekávat 
platnost některých aspektů vztahové teorie pro 
vysvětlení pomoci v této skupině. Motivací pro 
současnou péči o své rodiče je pro respondenty 
dříve obdržená citová podpora, přeneseně tedy 
možné emocionální pouto, které si lidé se svými 
rodiči vybudovali. 

Pro bližší porozumění motivům rodinné 
péče o nesoběstačné členy je jistě nutné hlubší 
zkoumání dané problematiky. Vzhledem ke 
složitosti konceptů rodinné péče a mezigenerač-
ní solidarity je třeba brát v potaz mnoho faktorů 
a dimenzí, které mohou ovlivňovat realitu. Výše 
popsaný výzkum tak odhaluje zejména nutnost 
uvědomit si kontextualitu problému. Lidé 
v různých situacích naslouchají různým impera-
tivům. Pro interpretaci vztahů z oblasti rodinné 
solidarity je proto vždy nutné specifikovat si 
rámec zkoumání a charakteristiky situace v dané 
populaci. 

 
 
 

* Studie byla zpracována v rámci výzkumného 
projektu na Fakultě sociálních věd Karlovy 
univerzity podpořeného Grantovou agenturou 
České republiky, grantem číslo 403/09/1208 
„Rodinná soudržnost v péči o seniora“ pod 
vedením prof. PhDr. Hynka Jeřábka, CSc. 
Článek vychází ze stejnojmenného referátu, 
který autorka prezentovala na konferenci 
„Ageing societies: change, challenge, chan-
ce“ 4. 12. 2009, pořádané na Institute of Age-
ing, Oxford University, Oxford UK. 

 
 

Vysvětlivky 
1. Procentuálně vyjádřeno, zatímco v roce 2010 tvoří 

16 % obyvatelstva Česka lidé ve věku nad 65 let 
a v tom 7 % lidé starší 75 let, v roce 2030 jsou střed-
ní odhady předpokládaných poměrů starší generace 
23 %, respektive 12 % populace. Tato čísla přitom 
zohledňují i druhý demografický trend, jímž je snižo-
vání porodnosti ve vyspělých zemích (ČSÚ, Základ-
ní výsledky projekce, střední varianta, 2002–2050, 
dostupné on-line). 

2. Spearmanův korelační koeficient 0,17, respektive –
0,15. 

3. Cicirelli ukazuje, že současný pocit náklonnosti 
ovlivňuje náklonností chování (návštěvy rodičů atd.) 
a toto chování následně ovlivňuje pomoc poskytova-
nou staršímu příbuznému. 

 
 
 

LITERATURA 
ALBERT, S. M.: Care-giving as a Cultural System: Con-
ceptions of Filial Obligation and Parental Dependency in 
Urban America. American Anthropologist, New Series, 
1990, vol. 92, no 2, s. 319–331. 
CICIRELLI, V.: Adult Children´s Attachment and Help-
ing Behavior to Eldery Parents: A Path Model. Journal of 
Marriage and the Family, 1983, vol. 5, no 3, s. 419–440. 
KOLMER, D. et. al.: Ranked Motives on Long-term Care 
Providing Family Caregivers. Journal of Family Issues, 
2008, no 22, s. 29–39. 
NEUFELD, A., HARRISON, M.: Men as caregivers: 
reciprocal relationships or obligation? Journal of Ad-
vanced Nursing, 1998, vol. 28, no 5, s. 959–968. 
PIERCY, W.: Theorizing About Family Care-giving: The 
Role of Responsibility. Journal of Marriage and the Fam-
ily, 1998, no 60, s. 109–118. 
SÝKOROVÁ, D.: The Empty-Nest within the Kin Sup-
port System. Sociological review, 1996, vol. 32, no 1, 
s. 51–66. 
STEIN, C. H. et al.: „Because They´re My Parents”: An 
Intergenerational Study of Felt Obligation and Parental 
Caregiving. Journal of Marriage and the Family, 1998, 
no 60, s. 611–622. 
YI, C. C., LIN, J. P.: Types of Relations between Adult 
Children and Elderly Parents in Taiwan: Mechanisms Ac-
counting for Various Relational Types. Journal of Com-
parative Family Studies, 2009, vol. 40, no 2, s. 305–24.  
Základní výsledky projekce, střední varianta, 2002–2050 
(on-line) ČSÚ (cit. 11. 7. 2010), dostupné z: http://
www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4025-04 

Z
D

R
A

V
O

T
N
Ě

 S
O

C
IÁ

L
N

Í 
V
Ě

D
Y

 

                                              Kontakt 4/2010     445 

Romana Benešová 
romana.benesova123@seznam.cz 



VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI U REHABILITANTŮ S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU (hodnoceno dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 
disability a zdraví) 
Level of contribution to care in rehabilitated persons with multiple sclerosis 
(evaluated according to the International Classification of Functional Capacities, Disability 
and Health) 
 
 
Hana Matlasová 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů 
 
 
 
Summary 
Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease, in which the human immune system attacks the 
central and peripheral nervous system (i.e. the brain and medulla) thus causing demyelinization (i.e. 
disintegration of myelin sheaths). The disease particularly affects young adults aged 20 to 40 years. 
Its occurrence is more frequent in women: in a ratio of 2:1. Multiple sclerosis causes disability and 
brings severe physical, mental, social, working and economic consequences. The concept of disability 
is a topical problem of contemporary medicine. The disability is considered as a decrease in 
functional capacities of an individual at a level of an organ or of the whole organism. 

The target of the examination was monitoring of the degree of the established contribution to 
care in rehabilitated persons with multiple sclerosis. A further target was subsequent consideration of 
the level of the recognized contribution to the care and disability of the rehabilitated person 
(evaluation according to the International Classification of Functional Capacities, Disability and 
Health; henceforth MCF. 

The method of the research examination was a quantitative research; a questionnaire was chosen 
for the data accumulation technique, which consisted of statistically significant questions from the 
CORE SET. In 2009, a question was considered whether the measure of the disability (value of the 
qualifying parameters 3 and 4) in rehabilitated persons with multiple sclerosis (evaluated according to 
the MCF) corresponds to the appropriate degree of the level of the contribution to care. The 
discrimination analysis method was used for statistical processing. There were 213 rehabilitated 
persons in the sample group. 

The result was a finding that the level of contributions to the care was correctly determined in 
59.2% (i.e. in 128 rehabilitated persons). A higher degree of the contribution to the care compared to 
the actual condition was determined by the discrimination analysis in 14 subjects, i.e. 6.5%. A lower 
degree of the contribution to the care compared to the actual condition was determined by the 
discrimination analysis in 73 subjects, i. e. 34.3%. 
 
Key words: multiple sclerosis – contribution to care – MCF – rehabilitation 
 
 
Souhrn 
Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, kdy lidský imunitní systém napadá 
centrální a periferní nervovou soustavu (tj. mozek a míchu), čímž způsobuje demyelinizaci (tj. rozpad 
myelinových pochev). Choroba postihuje zejména mladé dospělé v produktivním věku mezi 20.–40. 
rokem. Výskyt je častější u žen, a to v poměru 2:1. Roztroušená skleróza způsobuje disabilitu a má 
závažné tělesné, psychické, sociální, pracovní a ekonomické důsledky. Pojem disability je aktuálním 
problémem dnešní medicíny. Disabilita je uváděna jako snížení funkčních schopností jedince na 
úrovni orgánu či celého organismu. 
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ÚVOD 
 
Roztroušená skleróza 
Roztroušená skleróza patří mezi chronická, de-
myelinizační a autoimunní onemocnění. Jedná 
se o zánětlivé postižení centrálního a periferního 
nervového systému, kde se tvoří tzv. plaky. To-
to onemocnění postihuje spíše produktivní ge-
neraci, ve větší míře jsou postiženy ženy. Posti-
žen v ČR je přibližně každý tisící člověk, tzn. že 
se jedná o onemocnění poměrně časté. 

Klinické příznaky roztroušené sklerózy jsou 
značně rozmanité. Patří mezi ně např. dvojité 
vidění, třes, parestézie, motorické poruchy, zá-
vratě apod. (Havrdová, 2005; Matlasová, 2006). 

V současné době je prognóza onemocnění 
ve srovnání s předchozími lety dobrá především 
díky modernějším diagnostickým a léčebným 
metodám. Vzhledem k těmto skutečnostem se 
tedy dá předpokládat, že se kvalita života ne-
mocných zlepšuje. V současné době se 
k diagnostice onemocnění používá celá řada 
moderních diagnostických metod. Patří sem 
např.: vyšetření očního pozadí (ložiska zánětu 
často postihují zrakový nerv), dále vyšetření 
evokovaných potenciálů (jimiž se zjišťují funkce 
nervových drah zrakového a sluchového systé-
mu, pyramidové dráhy) a vyšetření mozkomíšní-
ho moku na přítomnost zánětlivých buněk. 
Dnes nejčastěji užívanou vyšetřovací metodou 
je magnetická rezonance (MRI) (Lenský, 1996; 
Burnfield, 1999; Havrdová, 1999, 2002; Matla-
sová, Kupková, 2008). 

Mezinárodní klasifikace funkčních schop-
ností, disability a zdraví (dále jen MKF) 
MKF byla schválena na 54. shromáždění WHO 
v roce 2001 a byla doporučena k mezinárodní-
mu používání. Hlavním posláním MKF je, aby 
bylo možné co nejdříve u rehabilitanta aplikovat 
individuální rehabilitační postupy dle aktuálních 
potřeb rehabilitanta. Aktuální potřeby rehabili-
tanta zjišťují členové rehabilitačního týmu (např. 
lékař, ergoterapeut, fyzioterapeut, psycholog, 
sociální pracovník aj.). K zápisu zdravotně soci-
álního stavu rehabilitanta se může použít buď 
tzv. Checklist (obecný záznamový arch), nebo 
tzv. CORE SET (záznamový arch pro již kon-
krétní diagnózu, např. roztroušená skleróza) 
(Cieza et al., 2002; Votava et al., 2003; Čeledová, 
Čevela, 2008; Zeman 2008, 2010). 
 
Rehabilitant 
Pro pacienta v rehabilitačním procesu je speci-
fický výraz rehabilitant. Tento výraz se v ČR 
zatím příliš nepoužívá. Zažitým pojmenováním 
je spíše nemocný, pacient či klient. Předmětem 
rehabilitace je tedy tzv. rehabilitant, člověk, je-
hož funkce (tělesné, duševní, sociální) jsou po-
stiženy ve smyslu snížení (třeba jen dočasného), 
a rehabilitace se snaží tyto funkce zlepšit ovliv-
ňováním jednotlivých funkcí člověka jako celku, 
ale i prostředí, v němž se člověk nachází 
(Votava et al., 2003). 
 

Z
D

R
A

V
O

T
N
Ě

 S
O

C
IÁ

L
N

Í 
V
Ě

D
Y

 

Cílem šetření bylo monitorování stupně určeného příspěvku na péči u rehabilitantů 
s roztroušenou sklerózou. Dále následné srovnání výše přiděleného příspěvku na péči a disabiliy 
rehabilitanta (hodnocena dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, dále 
jen MKF). 

Metodikou výzkumného šetření byl kvantitativní výzkum, pro techniku sběru dat byl zvolen 
dotazník, který byl vytvořen ze statisticky významných otázek z CORE SETu. V roce 2009 bylo 
zjišťováno, zda míra disability (hodnota kvalifikátoru 3 a 4) u rehabilitantů s roztroušenou sklerózou 
(hodnoceno dle MKF) odpovídá příslušnému stupni výše příspěvku na péči. Pro statistické 
zpracování byla použita metoda diskriminační analýzy. Ve sledovaném souboru bylo 213 
rehabilitantů. 

Výsledkem bylo zjištění, že správně určená výše příspěvků na péči byla u 59,2 % rehabilitantů (tj. 
v počtu u 128 rehabilitantů). Vyšší stupeň příspěvku na péči oproti skutečnému stavu určila 
diskriminační analýza u 14 dotazovaných, tj. 6,5 %. Nižší stupeň příspěvku na péči oproti 
skutečnému stavu diskriminační analýza určila u 73 dotazovaných, tj. 34,3 %. 

 
Klíčová slova: roztroušená skleróza – příspěvek na péči – MKF – rehabilitace 
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Příspěvek na péči 
Příspěvek na péči upravuje zákon o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. Stanovuje, kdo má 
nárok na příspěvek na péči, postup při jeho zís-
kání a využívání. Podle stupně závislosti se liší 
výše příspěvku. Příspěvek na péči náleží oso-
bám, které jsou především z důvodu nepříznivé-
ho zdravotního stavu závislé na pomoci jiné 
osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní 
osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu 
můžeme rozumět takové denní úkony, které se 
týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygie-
ny, oblékání a pohybu. Soběstačností se poté 
rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociál-
ního života, tj. např. schopnost komunikovat, 
nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, 
obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat 
a uklidit. Příspěvek na péči je přiznáván osobě, 
o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která 
péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být 
přiznán dítěti mladšímu než jeden rok. 

Schopnost zvládat péči o vlastní osobu 
a soběstačnost je u každého člověka různá, pro-
to zákon o sociálních službách rozeznává čtyři 
stupně závislosti na pomoci jiné osoby – od 
mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto 
stupňům následně odpovídá také výše příspěvku 
v korunách. Výše příspěvku na péči je proto 
stanovena ve čtyřech stupních odpovídajících 
stupni závislosti osoby. Rozdílně jsou stanoveny 
výše příspěvku pro děti do 18 let a pro dospělé 
(www.finance.cz. 2000-2010). 
 
CORE SET pro roztroušenou sklerózu 
CORE SET pro roztroušenou sklerózu je zázna-
movým archem MKF. Tento záznamový arch byl 
vytvořen již pro konkrétní diagnózu roztroušené 
sklerózy v rámci projektu MHADIE (6. rámcové-
ho programu EU Measuring Health and Disabili-
ty in Europe: supporting policy development) na 
Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. CORE SET je složen 
z otázek identifikačních a otázek týkajících se 
kvality života. Záznamový arch je rozdělen do 
částí – komponent. Komponenty zahrnují oblasti: 
tělesné funkce (41 otázek) a tělesné struktury 
(16 otázek), aktivity a participace (64 otázek), 
faktory prostředí a osobní faktory (36 otázek). 
První část hodnotí tělesné funkce a struktury, 
poruchy funkcí a struktur. Druhá část sleduje 
aktivitu a participaci, tj. soběstačnost a podílení 
se na aktivním životě, limity v životních situacích. 

Do poslední části se zaznamenávají faktory 
prostředí (82). Do CORE SETů se k jednotlivým 
otázkám zaznamenávají přidělené kvalifikátory 
(dle MKF) pracovníky rehabilitačního týmu. Část 
CORE SETu – tělesné struktury nebyla v rámci 
šetření realizována (http://www.syynx.de/. 
2001). 

Hlavním cílem práce bylo zjišťování stupně 
přiděleného příspěvku na péči u rehabilitantů 
s roztroušenou sklerózou dle jejich výsledné 
disability, která byla zjištěna na základě komplet-
ních výsledků CORE SETu. 

Byla vyslovena na podkladě zhodnocení 
vlastní studie z roku 2008. Využitím klasifikace 
MKF mělo být zjištěno, zda jsou nějaké nedo-
statky v oblasti určování výše příspěvků na péči 
u rehabilitantů s roztroušenou sklerózou. 

H: „Čím vyšší hodnota kvalifikátoru byla při-
dělena k otázkám z klasifikace MKF z částí d, e, tím 
vyšší stupeň příspěvku na péči byl rehabilitantům 
s roztroušenou sklerózou přiznán.“ 

 
METODIKA 
Toto výzkumné šetření navazuje na první část 
výzkumu (z roku 2008) a autorka využívá při 
tomto šetření některých výsledků a podkladů 
získaných v předešlém výzkumu. 
Výzkumné šetření probíhalo následovně: 
● Vytvoření dotazníku (ze statisticky význam-

ných otázek z CORE SETu z první části 
výzkumu) a pilotní ověření dotazníku. Pou-
žitý dotazník, část týkající se MKF, byl vy-
tvořen autorkou práce na podkladě statistic-
ky významných otázek z CORE SETu, 
který byl použit k výzkumnému šetření 
v roce 2008. Tato část dotazníku obsahova-
la celkem 27 otázek. Dále dotazník obsaho-
val otázky týkající se kvality života oblasti 
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči). 
Z těchto 27 otázek bylo pro statistické zpra-
cování zvoleno 14 otázek statisticky vý-
znamných, ze kterých bylo prostřednictvím 
dalšího zpracování zvoleno 7 otázek, které 
byly proměnnými pro statistické zpracování 
pomocí Diskriminační analýzy (DA). 

● Oslovení občanských sdružení ROSKA 
a MS center (po celé ČR) k navázání spolu-
práce při vyhledávání a následné distribuci 
dotazníků. 

● Statistické zpracování druhé části výzkumu 
proběhlo prostřednictvím statistické metody 
– Diskriminační analýza (DA). Diskriminač-
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ní analýza je technika klasifikace případů do 
dvou nebo více skupin pomocí číselných 
proměnných a z nich odvozených syntetic-
kých kritérií. Model poskytuje výstupy pro 
klasifikaci/rozhodování mezi třídami nomi-
nální proměnné, specifikaci závislostí mezi 
číselnými proměnnými a kategoriemi závislé 
proměnné a komparační analýzu skupin 
vzhledem ke skupině proměnných. Při pou-
žití DA byly zvoleny proměnné, tj. otázky 
z dotazníku, které měly vliv na výši příspěv-
ku na péči tj.: d 455 Pohyb, d 440 Využití ruky 
k jemným pohybům, b 435 Funkce imunitního 
systému, d 445 Využití ruky a paže, d 145 Funk-
ce psaní, b 320 Funkce artikulace, b 235 Vesti-
bulární funkce, a neproměnné (výše příspěvku 
na péči) (Skripta spol. StatSoft CR, s. r. o., 
2009; www.spss.cz. 2005-2010). 

 
Cílový soubor druhé etapy výzkumu byl sesta-

ven z rehabilitantů s diagnózou roztroušené 
sklerózy mající bydliště v rámci celé ČR (vstupní 
kritéria). Cílový soubor druhé části výzkumu byl 
složen z 213 dotazovaných. Celkem bylo roze-
sláno 350 dotazníků podle součtu rehabilitantů 
ve spolupracujících organizacích. Z celkového 
počtu byla návratnost 255 dotazníků, tj. 72,8 %, 
z tohoto počtu bylo ještě 42 dotazníků 
z výzkumu vyřazeno pro neúplné či chybné 
vyplnění. Konečný počet dotazníků byl 213, tj. 
60,8 %. Z celkového počtu 213 respondentů 
bylo 146 žen (tj. 68,5 %) a 67 mužů (tj. 31,5 %). 
Průměrný věk u žen byl 43,0 let a u mužů 41,6 
let. Průměrná délka trvání onemocnění u žen 
13,1 let a u mužů 11,3 let. Nejvyšší věk u žen byl 

70 let a nejnižší 16 let. Nejdelší doba trvání roz-
troušené sklerózy u žen byla 41 let a nejnižší 
6 měsíců. Nejvyšší věk u mužů byl 67 let a nej-
nižší 22 let. Nejdelší doba trvání roztroušené 
sklerózy u mužů byla 42 let a nejnižší 1 rok. 

 
VÝSLEDKY 
Z celkového počtu 213 rehabilitantů při dotaz-
níkovém šetření uvedlo, že 109 jich nemá při-
znán žádný příspěvek na péči, tj. 51,17 %, 32 
rehabilitantů, tj. 15,02 %, má přiznán I. stupeň 
příspěvku na péči; II. stupeň příspěvku na péči 
má přiznáno 33 rehabilitantů, tj. 15,49 %; III. 
stupeň příspěvku na péči má přiznáno 24 reha-
bilitantů, tj. 11,26 %; 15 rehabilitantů, tj. 7,04 %, 
má přiznán IV. stupeň příspěvku na péči.  

Z 213 rehabilitantů s roztroušenou skleró-
zou bylo 146 žen a 67 mužů. Průměrný věku 
žen byl 43,0 let a u mužů 41,6 let. Průměrná 
doba trvání onemocnění roztroušenou skleró-
zou u žen 13,1 let a u mužů 11,3 let. Nejdelší 
doba trvání onemocnění byla u žen 41 let a nej-
nižší 6 měsíců. U mužů byla nejdelší doba trvání 
onemocnění 42 let a nejnižší 1 rok. 

 
Otázky, které byly statisticky významné 

s ohledem na diskriminaci do skupin dle výše 
příspěvku na péči za použití diskriminační analý-
zy, byly následující: Využití ruky k jemným pohy-
bům (d 440), Využití ruky a paže (d 445), Funkce 
psaní (d 145), Funkce artikulace (b 320), Vestibu-
lární funkce (b 235), Pohyb (d 455) a Funkce imu-
nitního systému (b 435).  
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Příspěvek na péči 
DA: správně určený 
stupeň příspěvku na 

péči 

DA: určený vyšší 
stupeň příspěvku na 

péči 

DA: určený nižší 
stupeň příspěvku na 

péči 

Pozorované hodno-
ty: skutečný součet 
přiznaných příspěv-

ků 
Ne 104 48,83 % 5 2,35 %   0   0,00 % 109 51,18 % 

Ano, 1. stupeň    1   0,47 % 3 1,41 % 28 13,15 %   32 15,02 % 

Ano, 2. stupeň    6   2,82 % 3 1,41 % 24 11,27 %   33 15,49 % 

Ano, 3. stupeň    8   3,76 % 3 1,41 % 13   6,10 %   24 11,27 % 

Ano, 4. stupeň    7   3,29 % 0 0,00 %   8   3,76 %   15   7, 04 % 

Celkem 126 59,19 % 14 6,57 % 73 34,27 % 213 100 % 

Tabulka 1  Přehled výše přiznaných příspěvků na péči (zpracováno dle DA) u celkového počtu  
213 rehabilitantů 



DISKUSE 
V České republice od 1. ledna 2007 nabyl účin-
nost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách. Tento zákon přinesl povinnosti obcím 
s rozšířenou působností rozhodovat o jeho při-
znání, vyplácet ho a kontrolovat jeho využití 
příjemcem. Zákon o sociálních službách upra-
vuje podmínky poskytování pomoci a podpory 
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na 
péči. Pfeiffer o problematice příspěvku na péči 
říká, že se jedná o jednu z konkrétních aplikací 
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 
disability a zdraví v České republice. 

Přijetí zákona o sociálních službách předsta-
vuje výrazný krok v reformě sociálních služeb. 
Dává tak příjemci možnost, aby se rozhodl, zda 
chce zůstat v přirozeném rodinném prostředí 
nebo zda chce využít nabízených sociálních 
služeb. 

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku 
na péči záleží na obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností jako správním orgánu (v praxi 
hodnocení soběstačnosti hodnotí sociální pra-
covník a zdravotní stav posuzuje lékař posudko-
vé služby). Při posuzování nároku na příspěvek 
na péči je podmínkou dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav žadatele. Na podkladě vyjádření 
praktického lékaře a odborných lékařů, popř. 
funkčního vyšetření, tento nárok na příspěvek 
na péči vyhodnocuje lékař úřadu práce v místě 
bydliště žadatele. Dále obecní úřad obce s rozší-
řenou působností provádí sociální šetření, kdy 
sociální pracovník hodnotí úkony soběstačnosti 
v přirozeném prostředí žadatele. Sociální pra-
covník hodnotí a zaznamenává žadatelovu 
soběstačnost v běžných činnostech denního 
života. Určitým problémem je to, že přítomnost 
sociálního pracovníka u žadatele je omezená. 
Sociální pracovník není přítomen u některých 
úkonů, jako je např. koupání, WC, vaření, praní, 
chůze po schodech, aby mohl spolehlivě zjistit 
případnou neschopnost, a proto v některých 
úkonech tedy vychází jen ze subjektivního sděle-
ní žadatele. Tím může být ovlivněna vypovídací 
schopnost a validita sociálního šetření. 

Stupeň závislosti žadatele tedy vychází 
z běžných úkonů každodenního života, při 
nichž potřebuje žadatel každodenní pomoc ne-
bo dohled. Hodnocené úkony soběstačnosti 
jsou vyjmenovány v zákoně o sociálních služ-
bách (celkem je jich 36) a podrobněji jsou uve-

deny ve vyhlášce, kde jsou také postupy, které 
musí posuzovatelé dodržovat. 

Lékař posudkové služby poté na podkladě 
dodané dokumentace (nálezy od praktického 
lékaře a odborných lékařů) hodnotí zdravotní 
stav žadatele a přihlíží k výsledkům sociálního 
šetření. Lékař posudkové služby se s žadatelem 
o příspěvek na péči nemusí „setkat“, vychází ze 
závěrů šetření sociálního pracovníka a zdravotní 
dokumentace (jinak je tomu u dětí, kdy od roku 
2010 jsou dle nové metodiky děti zvány 
k vyšetření lékařem posudkové služby). Zástup-
kyně ombudsmana uvádí, že takovýto způsob 
hodnocení stavu žadatele je příliš složitý a ne-
průhledný. Také zástupkyně ombudsmana upo-
zorňuje na skutečnost, že sociální pracovník 
a lékař posudkové služby jsou v určité vzájemné 
konkurenci, ale bylo by potřebné, aby spolu 
naopak velice funkčně a efektivně spolupracova-
li. Tento problém by mohl být řešen právě pro-
střednictvím použití klasifikace MKF v klinické 
praxi, kdy by byla žadatelova disabilita hodnoce-
na již v rámci hospitalizace, aby byl tak vytvořen 
celistvý a komplexní pohled na rehabilitanta, 
který z např. z akutního lůžka odchází do domá-
cího ošetřování (www.ct24.cz. 2010; 
www.finance.cz. 2000-2010). 

Právním ukotvením klasifikace MKF v ČR 
od 1. 7. 2010 nebylo zatím stanoveno, jakým 
způsobem klasifikaci MKF v praxi aplikovat, 
zda rehabilitanty posuzuje multidisciplinátní tým 
nebo zda postačí hodnocení např. lékaře. Ze 
zkušeností ze států EU (např. Německo) je zřej-
mé, že komplexnější pohled na rehabilitanta 
přináší hodnocení právě multidisciplinárním 
týmem, který je zastoupen odborníky více profe-
sí (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální 
pracovník apod.), neboť každý pracovník má 
odborné vzdělání ve své oblasti. Standardní 
složení multidisciplinárního týmu může být 
v podobě: lékař (specialista), zdravotní sestra, 
sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, 
psycholog, v příp. potřeby (dle klinické diagnó-
zy) může být tým doplněn o logopeda, nutriční-
ho terapeuta apod. (www.ct24.cz. 2010). 

Přitom Čeledová a Čevela upozorňují, že 
nároky na vzdělání posudkových lékařů byly 
vždy vysoké nejen v souvislosti s pokroky lékař-
ské vědy, ale i v rámci dynamického vývoje celé 
sociální oblasti (Čeledová, Čevela, 2008; 
www.ct24.cz. 2010). 
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ZÁVĚR 
 
Z výsledků výzkumného šetření vzešel závěr, že 
na podkladě zhodnocení výše příspěvku na péči 
s využitím klasifikace MKF a zpracováním me-
todou DA byl shodný výsledek v 59 %, vyšší 
v 6,57 % a nižší ve 34 %. V rámci výzkumného 
šetření se srovnával stupeň přiděleného příspěv-
ku na péči s disabilitou konkrétního rehabilitan-
ta (disabilita byla hodnocena dle klasifikace 
MKF). 

Hypotéza byla potvrzena. U 59 % případů 
byl určen stupeň příspěvku ve shodě s klasifikací 
MKF. Otázkou zůstává, proč byla hypotéza 
výzkumného šetření potvrzena pouze v 59 %. 
„Podváděli tedy rehabilitanti v souvislosti 
s žádostí o příspěvek na péči, simulovali při 
provádění sociálního šetření, aby docílili vyšších 
finančních benefitů, nebo pochybili ošetřující 
lékaři, když doložili neobjektivní údaje o zdra-
votním stavu, či dokonce pochybila státní sprá-
va, a potom v čem?“ 

Do systému hodnocení celkového stavu 
žadatele a následného přiznání příspěvku na péči 
by bylo třeba zavést komplexní způsob hodno-
cení zdravotního a sociálního stavu žadatele. 
Kromě stupně disability, zjištění funkční či ana-
tomické poruchy na úrovni orgánu či systému, 
zjišťovat funkce neporušené, kterými by bylo 
možné kompenzovat poruchu nebo ji alespoň 
zmírnit. Zároveň se zabývat samotným rehabili-
tantem, jeho kvalitou života, která se v posled-
ních letech stává jedním z důležitých kritérií při 
hodnocení úspěšnosti léčby především u chro-
nických onemocnění. Součástí komplexního 
pohledu by bylo i doplnění příjmové a finanční 
situace poživatelů příspěvku na péči či žadatelů 
o příspěvek na péči. Pro „dokreslení“ celkové 
situace rehabilitantů by měla být využita např. 
klasifikace MKF, která těmto požadavkům od-
povídá. Poskytuje komplexní pohled na rehabili-
tanta, ukazuje objektivní i subjektivní stav reha-
bilitanta. Také klasifikace MKF může eliminovat 
možnost vzniku „chyby“ při hodnocení disabili-
ty rehabilitanta. Zároveň ale klasifikace MKF 
přináší celou řadu problémů (např. časová 
a personální náročnost, náročné proškolení pra-
covníků multidisciplinárního týmu v klasifikaci 
apod.) při její aplikaci do klinické praxe. Samo-
zřejmě ani klasifikace MKF nemůže zaručit eli-
minaci potenciálních chyb podmíněných lid-
ským faktorem v každé činnosti. 

Hlavní přínos klasifikace MKF pro rehabili-
tanta je v tom, že se mu dostává komplexního 
a individuálního hodnocení. V rámci práce 
s rehabilitantem jsou vyhledávány především 
funkce neporušené, které mohou kompenzovat 
úplně nebo částečně porušené funkce, zároveň 
je přihlíženo k subjektivním postojům, názorům 
a hodnotám každého rehabilitanta zvlášť. 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha 1: Dotazník 
 
 
Dobrý den, 
jmenuji se Hana Matlasová, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studuji 
postgraduální studium. V rámci své dizertační práce se zabývám problematikou Mezinárodní klasifikace funkč-
ních schopností, disability a zdraví ve vztahu k onemocnění roztroušenou sklerózou. Dotazník, který jste obdr-
žel(a), je druhou etapou výzkumného šetření týkajícího se MKF a roztroušené sklerózy. V první etapě bylo hod-
noceno rehabilitačním týmem dle MKF 25 osob s roztroušenou sklerózou (cca 100 otázek). Z prvního hodno-
cení vzešel určitý počet statisticky významných otázek, které jsou Vám nyní předloženy v tomto dotazníku – 
druhá etapa výzkumu. V této části výzkumu je potřeba oslovit co nejvíce osob s roztroušenou sklerózou. Infor-
mace, které mi v dotazníku poskytnete, jsou zcela anonymní a budou použity pouze ke studijním účelům.  

Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví (dále jen MKF) byla schválena v roce 2001 
WHO. Státy Evropské unie přijaly tuto klasifikaci jako základní filozofii a politiku rehabilitace. V ČR není klasi-
fikace zatím příliš známá. Teprve v roce 2008 byla v ČR vydána knižně. Tato publikace se nyní stává nezbytnou 
pro všechna rehabilitační centra, posudkové komise sociálního zabezpečení a pro všechny zdravotníky i veřejné 
činitele, jejichž pracovní náplň se týká zdravotně sociální a pracovní problematiky. MKF klade důraz na multi-
disciplinární tým (lékař, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra) 
jako nové pojetí moderní rehabilitace. Důležitá je včasnost zahájení rehabilitace, vypracování rehabilitačního 
plánu s cílem dosáhnout optimální kvality života v co nejkratším čase a s efektivními náklady. Cílem této politiky 
je zaručit plnou a aktivní účast občanů na životě společnosti a pomoci jim vést, pokud je to možné, samostatný 
život. 

 
 

Pokyny pro vyplnění dotazníku: 
 
Dotazník je rozdělen na 6 částí. 
1. Část jsou otázky identifikační: věk, pohlaví aj., které prosím vypište. 
2. Část jsou otázky použité z klasifikace MKF – Aktivity a participace. Zde stejný princip vyplnění jako u 2. 

části. 
3. Část jsou otázky použité z klasifikace MKF – Faktory prostředí. Zde je pro odpověď vytvořena číselná 

také osa, která má kladné a záporné hodnoty (0–100 %, –100 %–0 %), kam prosím zaškrtněte, zvýrazněte 
aj. svou odpověď. Kladné hodnoty ukazují, že na Váš stav uvedené faktory působí pozitivně, a naopak. 

4. Část se zabývá sociálním zabezpečením ve vztahu k Vašemu onemocnění.  
 
 
Děkuji za spolupráci.  
Hana Matlasová 
 
Kontakt: Mgr. Hana Matlasová, e-mail: hmatlasova@seznam.cz 
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ZEMAN, M. Koncept SEIQoL jako nástroj pro hodnocení 
kvality života. Kontakt, 2008, vol. 10, no 1, s. 140–149. 
ZEMAN M.: Using the international classification of 
functioning, disability and health (IFC) for the evaluation 

of patients with ankylosing spondylitis. Journal of 
Nursing, Social Studies and Public Health, 2010, 
vol. 1, no 3–4.  

Hana Matlasová  
hmatlasova@seznam.cz  



I. část: Identifikační otázky 
 
Pohlaví:  
Věk:  
Jak dlouho trpíte roztroušenou sklerózou (dále jen RS)? ……………………………… 
 
Nyní budou následovat otázky (1–16), na které odpovězte prostřednictvím číselné osy (rozmezí 0 až 100 %, 0 až 
–100 %). Na ose vyznačte zaškrtnutím nebo zvýrazněním Vámi vybranou hodnotu: (0 %: žádná porucha, 
100 %: úplná porucha) 
 
II. část: Aktivity a participace 
 
1) Jaká je Vaše funkce pozorování (tzn. používání zraku k záměrnému vnímání zrakových podnětů)? 
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2) Jaká je Vaše funkce psaní (tzn. vyvinutí způsobilosti produkovat symboly, které představují zvuky, slova 
nebo věty)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 

3) Jaká je Vaše funkce zvedání a nošení předmětů (tzn. Zvednutí předmětu nebo jeho přenášení)? 

4) Jaká je Vaše funkce využití ruky k jemným pohybům (tzn. schopnost provádění koordinovaných činnos-
tí při pohybování předměty, uchopení, manipulace a jejich uvolňování za použití jedné ruky, prstů a palce)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 

5) Jaká je Vaše funkce využití ruky a paže (tzn. schopnost provádění koordinovaných činností, které vyžadu-
jí pohybovat objekty nebo manipulovat s nimi při použití rukou a paží: zmáčknutí kliky u dveří, házení či chytá-
ní objektu)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 



6) Jaká je Vaše funkce pohybu (tzn. pohybování se celým tělem z místa na místo jiným způsobem, než je 
chůze, např. utíkání, poskakování, běh přes překážky apod.)? 

8) Jaký mají vliv obecné produkty a technologie pro zaměstnání na Váš stav (tzn. vliv vybavení, produktů 
a technologií používaných pro zaměstnání k usnadnění pracovních činností: nářadí, speciální vybavení, …)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 

9) Jaký vliv má podnebí na Váš stav (tzn. vliv meteorologických charakteristik – počasí. Patří sem vliv teploty, 
vlhkosti, atmosférického tlaku, srážek, větru a změn ročních období)? 

10) Jaký vliv má světlo na Váš stav (tzn. vliv intenzity, kvality světla a barevných kontrastů: sluneční nebo 
umělé osvětlení)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

11) Jaký vliv mají zvuky na Váš stav (tzn. vliv intenzity a kvality zvuku na celkový stav, např. bouchání, zvo-
nění, zpívání, hvízdání, křičení aj.)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    5     15     25     35     45     55     65     75     85     95     
0 %     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 % 

7) Složitá mezilidská jednání (tzn. udržování a organizování jednání s ostatními lidmi, v daných souvislostech 
a společensky vhodným způsobem)? 

III. část: Faktory prostředí 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

Z
D

R
A

V
O

T
N
Ě

 S
O

C
IÁ

L
N

Í 
V
Ě

D
Y

 

         454    Kontakt 4/2010           



12) Jaký vliv má na Váš stav nejbližší rodina (tzn. vliv osob poskytujících účinnou fyzickou nebo citovou 
podporu, výživu, ochranu, pomoc. Jedná se o osoby spřízněné narozením, svatbou aj.)? 
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14) Jaký vliv mají na Váš stav známí, kamarádi, kolegové, sousedé (tzn. vliv osob, které jsou sobě nakloně-
ny, mající společné demografické rysy: stáří, pohlaví zájmy)? 

15) Jaký vliv mají na Váš stav pečovatelé a osobní asistenti (tzn. vliv osob, které zajišťují služby podle po-
třeby, aby pomohly jiným osobám v každodenních aktivitách: osobní asistence, placená pomoc, pečovatelská 
služba)? 

16) Jaký dopad mají na Váš stav sociální normy, praxe a ideologie (tzn. vliv zvyků, praxí a hodnotového 
systému a normativního vnímání)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

13) Jaký vliv mají na Váš stav přátelé (tzn. vliv osob, které jsou si blízké, a spoluúčastníci vztahů charakterizo-
vaných důvěrou a vzájemnou podporou)? 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

IV. Otázky týkající se sociálního zabezpečení: 
 
17) Pobíráte příspěvek na péči? 

a) ano:  1. stupeň 
  2. stupeň 
    3. stupeň 
  4. stupeň 
b) ne 

 
 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
    -90     -70     -50     -30     -10     10     30     50     70     90     
-100 %     -80     -60     -40     -20     0%     20     40     60     80     100 % 



18) Máte přiznaný invalidní důchod? 
a) ano:  částečný 
  plný 
b) ne 
 

19) Pobíráte některé dávky dle vyhlášky č. 182/1991 Sb.? 
a) příspěvek na zakoupení motorového vozidla 
b) jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek 
c) příspěvek na úpravu bytu 
d) příspěvek na provoz motorového vozidla 
e) a jiné, prosím, vypište……………………… 

 
 
Jestliže máte nějaké připomínky nebo chcete něco dodat, prosím, uveďte je zde: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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NÁKLADY NA POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ  
PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Costs of providing nursing and rehabilitation care in institutions of social services 
 
 
Věra Jeřábková, Ladislav Průša 
 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 
 
 
Summary 
One of the largest problems in providing social services in institutions with accommodation 
occurring after the effectivity date of Law No. 108/2006 Sb. On social services is the fact that health 
insurance companies (particularly the General Health Insurance Company), inconsistently with the 
legal condition, refuse financing of the nursing care in these institutions to the extent indicated by 
physicians from the system of the public health insurance. The target of the present contribution is 
to acquaint the professional public with the quantification of the extent of costs of the nursing care 
in institutions of social services providing the accommodation and to point out possible perspectives 
of solving this problem. 

The examination of the extent of the provided nursing and rehabilitation care demonstrated 
that health insurance companies cover costs of this care to a minimum extent and thus considerably 
violate rights of users of social services and enhance requirements for financing based on state, 
regional, municipal and village budgets and further financial sources. 

In the last years, the administrative work associated with particular actions within the nursing 
care in social service institutions providing accommodation presented a quite new working activity 
for most healthcare professionals, who had quite minimum experience with its implementation from 
the beginning of the introduction of the new system. It is obvious, that the target solution of 
financing the nursing care in social service institutions providing the accommodation is granting flat-
rate reimbursement from the system of the public health insurance. 
 

Key words: social services – health care – nursing and rehabilitation care – financing of social 
services – law on social services 
 

Souhrn 
Jedním z největších problémů při poskytování pobytových sociálních služeb je po přijetí zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, skutečnost, že zdravotní pojišťovny (především VZP) 
v rozporu s platným právním stavem odmítají financovat ošetřovatelskou péči v těchto zařízeních ze 
systému veřejného zdravotního pojištění v lékařem indikovaném rozsahu. Cílem tohoto příspěvku je 
seznámit odbornou veřejnost s kvantifikací rozsahu nákladů ošetřovatelské péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb a ukázat možné směry řešení tohoto problému. 

Provedená šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské a rehabilitační péče prokázala, že 
zdravotní pojišťovny hradí náklady této péče v minimálním rozsahu, čímž významným způsobem 
poškozují práva uživatelů sociálních služeb a zvyšují nároky na financování ze státního či krajských, 
městských a obecních rozpočtů a dalších finančních zdrojů. 

Vykazování jednotlivých výkonů ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 
představovala v uplynulých letech pro naprostou většinu pracovníků zdravotních úseků zcela novou 
náplň pracovní činnosti, přičemž s její realizací měli od počátku zavedení nového systému 
vykazování zcela minimální zkušenosti. Je zřejmé, že cílovým řešením pro financování ošetřovatelské 
péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je poskytování paušálních úhrad ze systému 
veřejného zdravotního pojištění. 

 

Klíčová slova: sociální služby – zdravotní péče – ošetřovatelská a rehabilitační péče – financování 
sociálních služeb – zákon o sociálních službách 
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ÚVOD 
Jedním z nejvýznamnějších problémů, který 
dlouhodobě limituje rozvoj sociálních služeb 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
je financování ošetřovatelské a rehabilitační péče 
v pobytových zařízeních pro tyto skupiny osob. 
Celkové náklady, které souvisejí s poskytováním 
těchto forem péče, byly prezentovány teprve 
v závěru roku 2009 (Průša a kol., 2009). Cílem 
citovaného projektu bylo: 
 vyhodnocení již provedených analýz a vý-

zkumu v předmětné oblasti; 
 popis problémů provázejících souběh po-

skytování zdravotní a sociální péče a jejich 
vyhodnocení s návrhem opatření; 

 specifikace rozsahu a náplně ošetřovatelské 
a rehabilitační péče hrazené ze systému 
veřejného zdravotního pojištění; 

 objektivizace nezbytných nákladů na po-
skytování ošetřovatelské a rehabilitační 
zdravotní péče hrazené ze systému veřejné-
ho zdravotního pojištění; 

 navržení variantních způsobů vykazování 
a úhrady souběhu sociální a zdravotní péče 
a jejich modelové testování. 

 
Základní teoretická východiska 
Obě otázky – poskytování sociálních služeb 
a poskytování zdravotní péče – byly až do přijetí 
zákona o sociálních službách upraveny samo-
statnými navzájem neprovázanými právními 
předpisy. Od roku 1993 byly po vzniku systému 
veřejného (tehdy všeobecného) zdravotního 
pojištění náklady zdravotní péče poskytované 
v pobytových zařízeních sociálních služeb hra-
zeny nikoli z rozpočtu jednotlivých zdravotních 
pojišťoven, ale z rozpočtu těchto pobytových 
zařízení sociálních služeb. Systém zdravotního 
pojištění proto v tomto směru dlouhodobě tu-
neloval systém sociálních služeb (Průša, 2009). 

Zdravotní pojišťovny byly podle zákona 
č. 48/1997 Sb. povinny zajistit pojištěnci zdra-
votní péči ve veškerém potřebném rozsahu ve 
věcných dávkách. VZP však v rozporu s výše 
uvedenými právními předpisy odmítala dostát 
svým závazkům vůči svým pojištěncům, které 
vyplývají z čl. 31 Listiny základních práv a svo-
bod a z uvedeného zákona, a byla toho názoru, 
že náklady ústavů sociální péče na jimi poskyt-
nutou zdravotní péči nemají být hrazeny z veřej-
ného zdravotního pojištění, neboť tato zařízení 
mají povinnost poskytovat zdravotní péči vlast-

ními zaměstnanci a hradit ji ze svého rozpočtu. 
VZP tvrdila, že ústavy sociální péče nejsou zdra-
votnickými zařízeními ve smyslu § 11 zákona 
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném 
znění, a že s nimi tedy ani nemůže uzavírat 
smlouvy na úhradu poskytované zdravotní péče. 
Tuto argumentaci VZP vyvrátil soud v řízení 
mezi VZP a Domovem důchodců, Sněženková 
8, Praha 10 v r. 1997 (Průša a kol., 2009). 

Významným krokem k řešení otázky finan-
cování ošetřovatelské péče v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb přispěl zákon o sociálních 
službách, který stanovil, že poskytovatel sociál-
ních služeb je povinen zajistit zdravotní péči 
osobám, kterým poskytuje pobytové služby 
v týdenních stacionářích, v domovech pro oso-
by se zdravotním postižením, v domovech pro 
seniory a v domovech se zvláštním režimem 
(Průša, 2007). Tato péče je poskytována formou 
zvláštní ambulantní péče podle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiště-
ní, v platném znění: 
 prostřednictvím zdravotnického zařízení; 
 jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči 

především prostřednictvím zaměstnanců 
těchto zařízení, kteří mají odbornou způso-
bilost k výkonu zdravotnického povolání 
s tím, že rozsah péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění stanovuje navazující 
vyhláška. 

 
Negativně je však nutno hodnotit skutečnost, 

že nebylo vytvořeno žádoucí „zrcadlo“ mezi finan-
cováním sociální péče poskytované v lůžkových 
zdravotnických zařízeních a zdravotní péčí posky-
tovanou v pobytových zařízeních sociálních slu-
žeb. Negativně je nutno hodnotit především sku-
tečnost, že zdravotnická zařízení, která poskytují 
služby ústavního charakteru, nejsou povinna se 
registrovat a plnit tak všechny povinnosti, které 
poskytovatelům sociálních služeb určuje zákon 
(Jabůrková a kol., 2007). 
 
Struktura výzkumného souboru, cíl šetření, 
metoda hodnocení 
Do šetření rozsahu poskytované ošetřovatelské 
a rehabilitační péče bylo zapojeno celkem 1 433 
uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb, 
přičemž každý klient byl identifikován podle 
věku, pohlaví, přiznaného stupně příspěvku na 
péči, základní diagnózy, mobility (plná – omeze-
ná), smyslového omezení, schopnosti základní 
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sebeobsluhy vč. dodržování léčebného režimu, 
orientace, poruchy komunikace a typu zařízení 
(struktura uživatelů je zřejmá z grafu 1). 

V rámci provedeného šetření byly sledová-
ny všechny úkony ošetřovatelské a rehabilitační 
péče1, které byly následně pomocí korelační 
analýzy vyhodnoceny. Byla analyzována vazba 
mezi jednotlivými úkony ošetřovatelské péče 

a výše uvedenými charakteristikami klienta jak 
v jednotlivých typech pobytových zařízení, tak 
i v celém souboru. 

Cílem provedeného šetření bylo kvantifiko-
vat rozsah ošetřovatelské péče poskytované 
v pobytových zařízeních sociálních služeb a na-
vrhnout možné formy jejího financování. 
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Složení výzkumného souboru podle vybraných identifikačních znaků

domov pro osoby se zdravotním postižením domov pro seniory domov se zvláštním režimem

Graf 1  Struktura uživatelů 

(Průša a kol., 2009) 

VÝSLEDKY 
Na základě provedeného rozboru byly identifi-
kovány tyto stěžejní poznatky: 
1. analýza celkového počtu provedených vý-

konů u klienta v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením a v domovech pro 
seniory prokázala slabou, resp. velmi slabou 
závislost mezi věkem klienta a počtem sku-
tečně provedených zdravotních výkonů 
(korelační koeficient = 0,20 resp. 0,08); 

2. analýza vazby mezi poskytovaným příspěv-
kem na péči podle stupně závislosti a celko-
vým počtem skutečně poskytnutých zdra-
votních výkonů prokázala středně silnou 
přímou závislost mezi příspěvkem na péči 
a počtem provedených výkonů u klienta 
(korelační koeficient = 0,5; tzn. čím vyšší 
příspěvek na péči klient pobírá, tím více je 
mu poskytováno ošetřovatelské péče); 

 

 



3. analýza závislosti mezi poskytnutou ošetřo-
vatelskou péčí a smyslovým omezením kli-
enta prokázala slabou nepřímou lineární 
závislost (korelační koeficient = –0,22), tzn. 
pokud je klient smyslově omezen, poskytuje 
se mu více ošetřovatelských a rehabilitač-
ních výkonů; 

4. mezi poskytnutou ošetřovatelskou péčí 
a klientovou schopností orientovat se lze 
prokázat středně slabou přímou závislost 
(korelační koeficient = 0,34), tzn. že pokud 
klient není schopen orientovat se, poskytuje 
se mu více ošetřovatelské péče; 

5. celková poskytnutá ošetřovatelská péče 
jednomu klientovi bez ohledu na typ poby-
tového zařízení vykazuje střední přímou 
závislost (korelační koeficient = 0,36) s jeho 
mobilitou, tzn. že pokud má klient omeze-
nou mobilitu, poskytuje se mu více ošetřo-
vatelské péče; 

6. střední přímá závislost byla zjištěna mezi 
poskytnutou ošetřovatelskou péčí a schop-
ností základní sebeobsluhy včetně dodržo-
vání léčebného režimu u klienta v domově 
pro osoby se zdravotním postižením 
(korelační koeficient = 0,30) a v domově 
pro seniory (korelační koeficient = 0,42). 

 
Získané hodnoty korelačních koeficientů 

prezentují v řadě případů velmi nízkou vazbu 
mezi sledovanými charakteristikami, což ukazu-
je, že z hlediska nalezení vhodného systému 
financování ošetřovatelské a rehabilitační péče 
v pobytových zařízeních sociálních služeb nelze 
tyto vazby považovat za rozhodující. 

 
 

Kvantifikace nákladů ošetřovatelské a reha-
bilitační péče 
Na základě takto získaných údajů byly následně 
propočteny celkové náklady na poskytování 
ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Lze odhadovat, že 
skutečné náklady této péče se pohybují na úrov-
ni cca 5,2 mld. Kč. Uvědomíme-li si, že VZP 
podle své výroční zprávy zaplatila za tento typ 
péče v r. 2008 celkem pouze 620 mil. Kč, je 
zřejmé, kdo je nejvýznamnějším subjektem způ-
sobujícím ekonomické problémy poskytovatelů 
sociálních služeb (VZP, 2009). 
 
 

Průměrná výše nákladů poskytované ošet-
řovatelské a rehabilitační péče podle provedené-
ho šetření činí: 
 v domovech pro seniory se pohybují v roz-

mezí 5 086–5 719 Kč na jednoho klienta 
měsíčně, tj. cca 28,5 % průměrných nein-
vestičních výdajů; 

 v domovech pro osoby se zdravotním po-
stižením v rozmezí 11 170–12 028 Kč na 
jednoho klienta měsíčně, tj. cca 45,1 % prů-
měrných neinvestičních výdajů; 

 v domovech se zvláštním režimem v roz-
mezí 8 672–9 417 Kč na jednoho klienta 
měsíčně, tj. cca 42,1 % průměrných nein-
vestičních výdajů. 

 
Velmi zajímavé údaje o výši nákladů posky-

tované ošetřovatelské a rehabilitační péče lze 
získat při jejich analýze v závislosti na stupni 
přiznaného příspěvku na péči (viz graf 2). 
Z uvedeného grafu je zřejmé, že: 
 s rostoucí mírou závislosti dochází v zásadě 

ve všech typech zařízení i k růstu nároků na 
poskytování ošetřovatelské a rehabilitační 
péče; 

 tento nárůst je nejplynulejší v domovech 
pro seniory; 

 nejnižší rozdíly mezi rozsahem poskytované 
ošetřovatelské a rehabilitační péče je v do-
movech pro osoby se zdravotním postiže-
ním mezi III. a IV. stupněm závislosti; 

 mezi rozsahem poskytované ošetřovatelské 
a rehabilitační péče v domovech se zvlášt-
ním režimem klesá potřeba péče u osob bez 
přiznaného příspěvku na péči a v prvních 
dvou skupinách závislosti. 

 
Tyto skutečnosti svědčí mimo jiné o tom, 

že stanovená kritéria pro hodnocení míry závis-
losti jsou určena objektivně pro hodnocení situ-
ace seniorů a osob se zdravotním postižením, 
naopak nevyhovují pro hodnocení míry závis-
losti, např. pro osoby duševně nemocné, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje – z hlediska rozsahu 
poskytované sociální péče – „pouze“ celodenní 
dohled. 
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DISKUSE 
Při rozhodování o způsobech vykazování a ná-
sledné úhrady poskytnuté péče přicházejí v úva-
hu dvě hlavní formy – výkonová platba nebo 
paušální úhrada za klienta. Při rozhodování 
o tom, jakou formu zvolit, je potřeba vycházet 
z toho, že zdravotní péče poskytovaná v poby-
tových zařízeních sociálních služeb je v plném 
rozsahu indikovanou péčí, což ovšem umožňuje 
zdravotním pojišťovnám prostřednictvím indu-
kujícího lékaře vytvářet velmi silný tlak na ome-
zování indukce, který je mnohem efektivnější, 
neboť smluvní lékař zdravotní pojišťovny je 
existenčně závislý na smlouvě se zdravotní po-
jišťovnou; smlouvy jsou totiž uzavírány na dobu 
určitou a její budoucí prolongace je plně v rukou 
zdravotní pojišťovny. V tomto smyslu proto 
přicházejí do úvahy tři formy řešení: 
 opětovné zavedení tzv. „ústavních“ lékařů 

(lékař by byl zaměstnancem pobytového 
zařízení, měl by zaregistrovány všechny 
jeho obyvatele, veškerá jednání se zdravot-
ními pojišťovnami by zajišťoval zaměstna-
vatel, tzn. že na lékaře by zdravotní pojiš-
ťovny nemohly vyvíjet výše uvedený nátlak 
(problém tohoto řešení je nutno spatřovat 

ve vyřešení otázky svobodné volby lékaře ze 
strany uživatele služby); 

 vytvoření „zrcadla“ při poskytování zdra-
votní péče v pobytových zařízeních sociál-
ních služeb a sociální péče poskytované 
v lůžkových zdravotnických zařízeních 
(v tomto smyslu se jedná především o regis-
traci poskytovatelů sociální péče v lůžko-
vých zdravotnických zařízeních, o výplatu 
příspěvku na péči klientům v lůžkových 
zdravotnických zařízeních, přiznání statutu 
nestátního zdravotnického zařízení pro 
pobytová zařízení sociálních služeb, uzaví-
rání standardních – nikoli zvláštních – 
smluv o úhradě poskytované zdravotní péče 
v pobytových zařízeních sociálních služeb, 
sjednocení způsobu úhrady zdravotní péče 
poskytované v pobytových zařízeních soci-
álních služeb a v lůžkových zdravotnických 
zařízeních); 

 vytvoření tzv. ošetřovatelských zařízení 
a jejich zařazení do sítě zařízení sociálních 
a zdravotních služeb. 

 
Z dlouhodobého hlediska je nutno prefero-

vat druhou variantu řešení, která zrovnoprávní 
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Graf 2  Výše nákladů poskytované ošetřovatelské a rehabilitační péče 

 



poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče 
i sociálních služeb v pobytových zařízeních soci-
álních služeb i v lůžkových zdravotnických zaří-
zeních a vytvoří prostor pro vznik systému 
dlouhodobé sociálně zdravotní péče v naší re-
publice. 
 
ZÁVĚR 
Provedená šetření o rozsahu poskytované ošet-
řovatelské a rehabilitační péče prokázala po-
znatky získané v minulosti. Zdravotní pojišťov-
ny hradí náklady této péče v minimálním rozsa-
hu, čímž významným způsobem poškozují prá-
va uživatelů sociálních služeb a zvyšují nároky 
na financování ze státního či krajských, měst-
ských a obecních rozpočtů a dalších finančních 
zdrojů. Tento postup přitom volí přesto, že 
zdravotní péče, která je poskytována obyvate-
lům pobytových zařízení sociálních služeb, musí 
být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, 
že zdravotní péči poskytovanou obyvatelům 
domovů pro seniory je třeba hodnotit jako nut-
nou a neodkladnou, jejím odložením by mohlo 
dojít k vážnému zhoršení jejich zdravotního 
stavu. 

Zákony č. 108/2006 Sb. a č. 109/2006 Sb. 
nevytvořily podmínky pro nastavení stejných 
principů financování sociální a zdravotní péče 
poskytované v pobytových zařízeních sociálních 
služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních, 
značná část pobytových zařízení sociálních slu-
žeb nemá doposud nasmlouvány všechny zdra-
votní výkony ze Seznamu zdravotních výkonů, 
přestože je provádí. Vykazování jednotlivých 
výkonů ošetřovatelské péče v pobytových zaří-
zeních sociálních služeb představuje pro napros-
tou většinu pracovníků zdravotních úseků zcela 
novou náplň pracovní činnosti, přičemž s její 
realizací měli od počátku zavedení nového systé-
mu vykazování zcela minimální zkušenosti. 
V tomto směru by bylo vhodné koncipovat ve 

všech krajích ČR projekt zaměřený na vzdělává-
ní zdravotních sester v oblasti vykazování jed-
notlivých výkonů ošetřovatelské péče poskyto-
vané v pobytových zařízeních sociálních služeb. 

Cílovým řešením pro financování ošetřova-
telské péče v pobytových zařízeních sociálních 
služeb je poskytování paušálních úhrad ze systé-
mu veřejného zdravotního pojištění; stávající 
minimální zkušenosti pracovníků zdravotních 
úseků těchto zařízení však neumožňují v součas-
né době objektivně stanovit výši této paušální 
úhrady. Je proto nezbytné i nadále při vykazová-
ní poskytnuté ošetřovatelské péče vycházet 
z výkonového modelu, soustavně zlepšovat 
znalosti pracovníků zdravotních úseků jednotli-
vých pobytových zařízení sociálních služeb 
o způsobu vykazování této péče a poté, co ve 
všech krajích proběhne doporučený vzdělávací 
program, znovu šetření zopakovat a na jeho 
základě navrhnout výši paušální úhrady. 
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Příloha č. 1 
 
 
Přehled sledovaných úkonů ošetřovatelské a rehabilitační péče v rámci šetření  
(Průša a kol., 2009) 
 
▪ Zahájení péče (6611), přerušení péče, překlad (6611), ukončení péče (6611). 

▪ Odběr biologického materiálu – krev (6613), ostatní, aplikace léků p. o., parenterálně, lokálně, ostatní for-
my. 

▪ Aplikace infuzní terapie, inhalační terapie, oxygenoterapie. 

▪ Péče o ránu se sekrecí, bez sekrece, klyzma, laváže, péče o permanentní katétr, zavedení permanentního 
katétru u ženy. 

▪ Zavedení nasogastrické sondy, výplach žaludku. 

▪ Vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou – glukometr, biolampa, spirometr, EKG. 

▪ Nácvik a zaučování aplikace inzulinu, ošetření stomií, hodnocení fyziologických funkcí, odsávání a zajiště-
ní průchodnosti dýchacích cest. 

▪ Rehabilitační ošetřování polohování, nácvik lokomoce, dechová cvičení, bazální stimulace. 

▪ Komplexní hygienická péče, prevence proleženin, edukace pacienta, ergoterapie, nácvik soběstačnosti. 

▪ Komplexní kineziologické vyšetření, kineziologické vyšetření, kontrolní kineziologické vyšetření. 

▪ Fyzikální terapie, LTV instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků, LTV individuální. 

▪ LTV na neurofyziologickém podkladě (21221), LTV individuální – kondiční a analytické metody. 

▪ Techniky měkkých tkání nebo páteře včetně předehřátí, mobilizace páteře a periferních kloubů. 

▪ Masáž reflexní a vazivová, individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility. 
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SVALOVÝ VZOREC KLOUBU 
Muscle pattern of joints  
 
 
Miroslav Tichý, Eva Macková, Marek Jelínek, František Ťupa 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií 
 
 
Summary 
The literature search presented here is supposed to offer an outline of the literature concerning the 
function of skeletal muscles during natural movements. The clinical experience shows that different 
skeletal muscles of a certain joint do not exert the same functional behaviour. Some of them 
obviously play a larger role in the locomotion, some others being more important for the joint 
stability. The results of the search for the literature demonstrate that: a) every skeletal muscle 
performs a combination of movements simultaneously about all the axes available for the joint; b) 
every joint of the human body exerts its typical physiological movement pattern based on natural 
movements as e.g. the gait. This pattern consists of a characteristic combination of movements 
about all the joint axes simultaneously. It is possible to recognize flexion and extension physiological 
patterns. Thus, it is obvious that the human body does not take advantage of all the combinations of 
movements about all the axes during natural movements, but it prefers some of them. Based on 
results of an analysis of the literature, it is possible to divide skeletal muscles surrounding the same 
joint into pattern and non-pattern ones. The pattern muscles particularly participate in natural 
movements. They perform either flexion or extension patterns of the joint movement and can be 
considered as prevalently locomotion muscles. Non-pattern muscles perform some of the flexion 
pattern movements and some other movement from the extension pattern. Thus, they prevent, joint 
deflections in all the movement directions. Their main function is the joint stabilization. The results 
of the study presented here will serve as a starting point for experimental scientific studies, which 
should corroborate or refuse the hypothesis presented concerning pattern and non-pattern muscles. 
 
Key words: skeletal muscle – locomotion – joint stabilization – pattern muscles 
 
Souhrn 
Cílem předkládané rešeršní práce je vytvořit přehled literatury, který se týká funkce kosterních svalů 
při přirozených pohybech. Klinická zkušenost ukazuje, že kosterní svaly kolem téhož kloubu se 
funkčně nechovají stejně. Některé z nich zřejmě hrají větší roli při lokomoci, jiné jsou významnější 
pro stabilitu kloubu. Výsledky přehledu literatury ukazují, že: a) každý kosterní sval provádí ve svém 
kloubu při přirozeném (podvědomém) pohybu kombinaci pohybů současně kolem všech os, které 
má kloub k dispozici; b) každý kloub lidského těla má svůj typický fyziologický vzorec pohybu, který 
vychází z pohybů přirozených, jako je například chůze. Tento vzorec se skládá z charakteristické 
kombinace pohybů kolem všech kloubních os současně. Přitom lze rozeznat fyziologické vzorce 
flekční a extenční. Je tedy zřejmé, že lidské tělo nevyužívá při přirozených pohybech všechny 
kombinace pohybu kolem všech os, ale preferuje jen některé z nich. Na základě výsledků rozboru 
literatury můžeme rozdělit kosterní svaly kolem téhož kloubu na vzorcové a nevzorcové. Vzorcové 
svaly se účastní především přirozených pohybů, provádějí buď flekční, nebo extenční vzorec 
kloubního pohybu a je možné je označit jako svaly převážně lokomoční. Nevzorcové svaly provádějí 
některý pohyb z flekčního vzorce a jiný ze vzorce extenčního. Brání tedy vychylování kloubu všemi 
směry pohybu. Jejich hlavní funkcí je stabilizace kloubu. Výsledky této studie poslouží jako 
východisko pro experimentální vědecké studie, jejichž cílem bude potvrdit, či vyvrátit předloženou 
hypotézu o vzorcových a nevzorcových svalech. 
 
Klíčová slova: kosterní sval – lokomoce – stabilizace kloubu – vzorcové svaly 
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ÚVOD 
Kosterní svaly hrají dominantní roli v udržování 
polohy těla (postura), nastavování různých seg-
mentů těla vůči sobě navzájem a v přesouvání 
těla z místa na místo (lokomoce). 

Jednotlivé svaly se od sebe liší a můžeme je 
tedy třídit podle různých hledisek. Tyto odliš-
nosti se týkají jejich stavby, metabolismu spoje-
ného s výrobou energie pro kontrakci, úlohy při 
pohybu, komunikaci, jemné manipulaci, obživě, 
emočním a sexuálním chování. 

Anatomové (Čihák, 2001) dělí svaly napří-
klad podle jejich funkce na flexory, extenzory 
atd. Jiným způsobem lze dělit svaly podle jejich 
délky na krátké a dlouhé. Jiným pohledem může 
být počet bříšek, která sval obsahuje, tedy svaly 
jednohlavé, dvouhlavé (biceps), trojhlavé 
(triceps), čtyřhlavé (quadriceps). Dalším kritéri-
em může být orientace průběhu svalových vlá-
ken k průběhu šlachy, tzv. zpeřenost (svaly jed-
no-, dvou či více zpeřené). Na tomto uspořádání 
závisí vektory sil, ve kterých svaly působí. 

Fyziologické hledisko (Trojan, 2003) bere 
v úvahu způsoby, jakými svalová vlákna vyrábějí 
energii pro svou kontrakci. Existují dva základní 
typy svalových vláken – vlákna bílá a červená. 
Bílá vlákna jsou méně prokrvená, jsou rychlá 
v kontrakci, ale rychle se unaví. Červená vlákna 
jsou více prokrvená, obsahují barvivo (myoglobin), 
které je podobné červenému barvivu krevnímu 
(hemoglobin). Tato vlákna jsou sice pomalejší 
v rychlosti kontrakce, ale jsou vytrvalejší a méně 
unavitelná. Každý sval obsahuje oba typy těchto 
vláken, výsledné chování svalu závisí na jejich 
poměru. Například horní část m. trapezius má 
tendenci ke zkracování, kdežto jeho dolní část 
k ochabování. 

Rehabilitační hledisko (Janda, 1984) vychází 
z hlediska předchozího. Každý kosterní sval 
obsahuje oba typy svalových vláken – bílá i čer-
vená. Ty svaly, které mají převahu bílých vláken, 
se označují jako svaly fázické a ty s převahou 
červených vláken jako svaly posturální. Fázické 
svaly slouží více pohybu (lokomoci). Jsou rychlé, 
ale snadno unavitelné. U člověka se sedavým 
způsobem života a práce jsou méně zaměstná-
vané, což vede k jejich ochabování. Posturální 
svaly slouží zejména k udržování polohy těla 
(postura). Obsahují více vaziva, protože práce 
vaziva je podstatně méně energeticky náročná 
než práce svalových vláken. Mají výraznou ten-
denci ke zkracování. 

V rehabilitaci proto velmi často bojujeme 
s nerovnováhou mezi fyzickými a posturálními 
svaly (svalové dysbalance), pokud tyto svaly stojí 
u kloubů proti sobě a tvoří antagonistickou sva-
lovou dvojici. Tak je tomu například u páteře. 
Na každé zakřivení páteře (lordózy a kyfóza) 
působí antagonistické svaly, z nichž jeden je 
fázický a druhý posturální. Fázické svaly zakři-
vení páteře napřimují (oplošťují). Svaly posturál-
ní je naopak prohlubují (zvýšeně zakřivují). 

Při nerovnováze (dysbalanci) mezi posturál-
ními a fyzickými svaly mohou nastat dvě varian-
ty. Obě patří k tzv. vadnému držení těla. U prv-
ní varianty dochází k převaze posturálních svalů 
nad fázickými. To je varianta mnohem častější. 
V tomto případě se všechna zakřivení páteře 
prohlubují a mluvíme o ochablém držení těla. 
U druhé varianty jsou v převaze fázické svaly. 
Tato varianta je vzácnější, ale také se běžně vy-
skytuje, například u vrozené hypermobility. 
V tomto případě se všechna zakřivení páteře 
oplošťují. Mluvíme o tzv. plochých zádech. 

Všechna uvedená třídění kosterních svalů 
však postrádají konkrétnější pohled na jejich 
úlohu v pohybu jednotlivých kloubů za fyziolo-
gických a patologických stavů, jakými jsou na-
příklad funkční blokády kloubů, u kterých hrají 
kosterní svaly a zejména jejich svalové napětí 
rozhodující roli (Tichý, 2005). Cílem tohoto 
sdělení je odvodit tyto vlastnosti jednotlivých 
kosterních svalů u vybraných kloubů na základě 
rozboru jejich anatomické stavby a funkce, bio-
mechanické úlohy v přirozeném pohybu a na 
základě klinických zkušeností. 
 
Rozbor anatomické funkce kosterních svalů 
Pokud prostudujeme starší či novější anatomic-
ké učebnice českých či zahraničních autorů (za 
všechny jako příklady české učebnice Borovan-
ský, 1976; Čihák, 2001; Grim et al., 2006), zjistí-
me, že všechny vycházejí při popisu stavby 
a funkce kloubů a jejich svalů ze základního 
anatomického postavení. Toto postavení je 
však nulovým postavením stavebním, nikoli 
funkčním. 

Za funkční nulové postavení je možné po-
važovat tzv. střední anatomické postavení. To je 
definováno jako postavení, ve kterém jsou 
všechny anatomické struktury kolem kloubu 
maximálně uvolněné, a svaly, které kloub obklo-
pují, jsou silově vyvážené. Středního postavení 
využívají traumatologové pro dlouhodobější 
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fixaci kloubu, aby nedocházelo k výraznějšímu 
tuhnutí kloubního a svalového vaziva (kon-
traktura vaziva). Čínská bojová umění středního 
postavení v kloubech využívají jako nejlepšího 
výchozího postavení pro rychlý, přesný a koor-
dinovaný pohyb. 

Významným rozdílem mezi oběma postave-
ními kloubu je také to, že stejný kosterní sval je 
v obou pozicích kloubu v jiné poloze vůči osám 
otáčení a jeho působení na kloub se bude tudíž 
měnit. 

Pokud prostudujeme v uvedených anato-
mických učebnicích funkci kosterních svalů 
u víceosých kloubů, pak zjistíme, že u mnoha 
svalů jsou popsány jejich funkce kolem všech 
základních os kloubu současně. Uvedeme někte-
ré příklady: 
 
A) dvouosé klouby 
 m. tibialis anterior provádí v zánártních 

kloubech dorzální flexi současně se supina-
cí, mm. peronei provádějí v témže kloubu 
současně plantární flexi s pronací; 

 všechny mm. carpi provádějí v radiokarpál-
ním kloubu současně vždy dva pohyby ko-
lem osy flekčně extenční i podle osy dukční. 
Například m. extensor carpi ulnaris provádí 
současně dorzální flexi s ulnární dukcí, m. 
flexor carpi ulnaris palmární flexi současně 
s ulnární dukcí; 

 m. biceps femoris bérec v kolenním kloubu 
současně ohýbá a rotuje zevně, mm. semi-
tendinosus a semimembranosus rovněž 
bérec ohýbají, ale současně ho rotují 
dovnitř.  

 
B) tříosé klouby 
 mm. teres major a latissimus dorsi provádějí 

současně extenzi, addukci a vnitřní rotaci 
v ramenním kloubu, m. pectoralis major 
provádí ve stejném kloubu současně adduk-
ci, flexi a vnitřní rotaci; 

 m. iliopsoas provádí současně flexi, addukci 
a zevní rotaci v kyčelním kloubu, m. tensor 
fasciae latae provádí ve stejném kloubu 
současně flexi, addukci a vnitřní rotaci. 

 
U některých svalů se však v těchto učebni-

cích neuvádějí funkce kolem všech základních 
os, které má kloub k dispozici. Zdůrazňují se 
tzv. hlavní funkce těchto svalů, ale pomocné 
funkce kolem jiných os se neuvádějí. Přesto lze 

i tyto neuváděné funkce kolem zbývajících os 
snadno dovodit podle pozice svalu k ose otáčení 
v kloubu. Uveďme opět příklady: 
 m. supraspinatus působí na tříosý ramenní 

kloub. Borovanský (1976) uvádí funkci pou-
ze kolem jedné osy (pomocná abdukce), 
Čihák (2001) a Grim et al. (2006) popisují 
pohyby kolem dvou os (abdukce a zevní 
rotace). Tento sval přechází ramenní kloub 
shora a mírně zezadu a upíná se na tubercu-
lum majus humeri. Při kontrakci tedy musí 
tento sval vzhledem ke své pozici (nad 
a mírně za osou hlavice kloubu) asistovat 
také flexi; 

 m. subscapularis provádí dle Čiháka (1976) 
a Grima et al. (2006) pohyb pouze v jedné 
ose (vnitřní rotace). Borovanský (1976) 
popisuje pohyb kolem dvou os (vnitřní 
rotace a addukce). Vzhledem k tomu, že 
sval přistupuje k humeru mírně z dorzální 
strany, je třeba ještě doplnit pohyb extenční, 
i když nebude příliš výrazný; 

 mm. vasti medialis et lateralis jsou všemi 
třemi učebnicemi anatomie popsány jako 
součást m. quadriceps femoris a je jim při-
psána funkce v koleni pouze kolem jedné 
osy (extenze). Avšak při ohnutém koleni se 
oba svaly musí podílet také na rotacích bér-
ce. Kvůli tomu, že leží vzhledem ke svému 
názvu mediálně či laterálně k rotační ose 
bérce, musí se m. vastus medialis podílet na 
vnitřní a m. vastus lateralis na zevní rotaci 
bérce.  

 
Komplikovanější funkční poměry panují 

u některých velkých a plochých svalů, které jsou 
u člověka stavebně popisované jako jeden sval, 
ale přitom se fylogeneticky skládají z více částí, 
přičemž každá z těchto částí může mít kolem 
některých os pohybu odlišnou funkci. Příkladem 
mohou být m. serratus anterior, m. pectoralis 
major či m. gluten maximus. 

M. serratus anterior se upíná typickými pilo-
vitými zuby k prvním devíti žebrům. Borovan-
ský (1976) upozorňuje, že část svalu vycházející 
od 1. a 2. žebra je poměrně samostatná a upíná 
se k hornímu úhlu lopatky. Svalové snopce od-
stupující od ostatních žeber se paprsčitě sbíhají 
a inzerují v oblasti dolního úhlu lopatky. 
Z tohoto popisu je zřejmé, že m. serratus anteri-
or jako celek přiklápí lopatku k hrudnímu koši 
a odsunuje ji od páteře (abdukce), jak Borovan-
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ský uvádí. Horní a dolní část však budou mít 
rozdílný vliv na rotaci lopatky a na posuny lo-
patky kraniálním a kaudálním směrem (elevace 
a deprese). Horní část se upíná k žebrům nad 
úrovní horního okraje lopatky a upíná se 
k jejímu hornímu úhlu. Provádí tedy kromě 
abdukce také elevaci a rotaci horního úhlu late-
rálním směrem. Dolní část se upíná k žebrům 
pod úrovní dolního úhlu lopatky a k lopatce 
v oblasti dolního úhlu. Provádí tedy kromě hlav-
ní funkce také depresi lopatky a rotaci dolního 
úhlu zevně. 

 

M. pectoralis major (Čihák, 1959) vzniká 
během ontogenetického vývoje z pěti původně 
samostatných částí, začínajících od klíční kosti, 
prsní kosti, od 6. žebra a od pochvy přímého 
břišního svalu. Tyto části během vývoje postup-
ně splývají v jeden definitivní sval. Tyto části 
přicházejí z trupu směrem k hornímu konci 
pažní kosti pod různými úhly a mají tedy na 
ramenní kloub různý vliv. Klavikulární část se 
nejvíce podílí na flexi, ostatní části provádějí 
spíše addukci a vnitřní rotaci. 

 

M. gluteus maximus (Tichý, Grim, 1985) 
opakuje částečně během své ontogeneze fyloge-
netický vývoj. V poloze definitivního m. gluteus 
maximus člověka leží u plazů tři samostatné svaly, 
které začínají od různých kostí pánve: od os ilium 
(m. iliofemoralis), od os sacrum (m. sacrofemora-
lis) a od ocasní části páteře (m. caudofemoralis). 
U savců začínají tyto tři části postupně splývat. 
Nejprve se spojují dvě horní části, kaudofemorál-
ní část se k nim přidává později a je ještě u men-
ších lidských zárodků samostatným svalem. Tyto 
tři části mají různý vztah ke kyčelnímu kloubu. 
Horní vlákna procházejí nad osou otáčení hlavice 
femuru a podílejí se tedy na abdukci v kyčli. Dolní 
vlákna jsou naopak pod osou otáčení a budou mít 
podíl na addukci. 

 

Závěrem této anatomické části lze shrnout, 
že každý kosterní sval vykonává ve svém kloubu 
pohyby kolem všech os, které má kloub k dispo-
zici. Anatomické učebnice tento závěr u mnoha 
svalů potvrzují, u jiných však popisují pouze jejich 
hlavní funkce, i když z polohy těchto svalů vzhle-
dem k osám otáčení v kloubu je zřejmé, že tomu 
tak musí být. Dalším závěrem je, že velké, ploché 
svaly mají více funkčních částí, které se často fylo-
geneticky a ontogeneticky vyvinuly samostatně 
a které mají kromě stejné hlavní funkce celého 
svalu také odlišné funkce pomocné. 

Přirozené pohyby v kloubech – fyziologické 
vzorce kloubů 
Anatomické učebnice klasifikují klouby podle 
různých hledisek. Jedním z nich je tvar kloub-
ních ploch, od kterého se odvíjí další hledisko, 
kterým je počet os otáčení v kloubu. Vzniká 
otázka, zda při přirozených pohybech využívá 
kloub všechny směry pohybu rovnoměrně nebo 
zda jsou některé směry pohybu a jejich kombi-
nace kolem všech os upřednostňovány. 

Na základě rozboru v předchozí kapitole 
můžeme důvodně předpokládat, že se při přiro-
zeném pohybu kombinují v každém kloubu 
pohyby kolem všech os současně. Jestliže každý 
kosterní sval pohybuje svým kloubem současně 
kolem všech os, nezbývá než přijmout závěr, že 
každý sval při své kontrakci takový kombinova-
ný pohyb ve svém kloubu provede. Kombinace 
pohybů kolem všech os bude logicky záviset na 
poloze svalu vůči všem osám otáčení. 

Jako příklady rozebereme z hlediska přiro-
zených pohybů některé klouby lidského těla. 
 
Pohyby v zápěstí 
Zápěstí je složeným kloubem, který se skládá 
z kloubu radiokarpálního, kloubů interkarpál-
ních a kloubů karpometakarpálních. Kolem 
jedné osy lze provést dorzální a palmární flexi, 
kolem druhé osy radiální a ulnární dukci. V tom 
se shodují všechny anatomické učebnice. 

Které pohyby kolem obou os se kombinují 
při přirozených pohybech? Takovým přiroze-
ným pohybem mohou být například pohyby 
v zápěstí, vezmeme-li do ruky kartáč, abychom 
leštili boty nebo pilníček, abychom si upravili 
nehty. 

Můžeme tedy uzavřít, že existují dvě kombi-
nace pohybů při přirozených pohybech 
v zápěstí: palmární flexe + ulnární dukce a dor-
zální flexe + radiální dukce. Stejné kombinace 
uvádí tzv. Kabatova metoda (Voss et al., 1985) 
v druhé diagonále pohybů horní končetinou. 
V těchto směrech popisuje funkční blokády 
v zápěstí, které jsou způsobené hyperonem kos-
terních svalů, také Tichý (2005, 2008). Stejné 
kombinace pohybů potvrzují také biomechanic-
ké studie (Morimoto et al., 2004; Kaufmann et 
al., 2005). 

To samozřejmě neznamená, že nelze pro-
vést zbývající kombinace pohybu, to znamená 
palmární flexi s radiální dukcí nebo dorzální 
flexi s ulnární dukcí. Vědomě jistě ano, ale při 
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podvědomých, automatických pohybech je ne-
používáme. 
 
Pohyby v horním a dolním zánártním  
kloubu 
Horní zánártní kloub (art. talocruralis) se nachá-
zí mezi kostí hlezenní a kostmi bérce, dolní zá-
nártní kloub (art. subtalaris a art. talocalcaneona-
vicularis) se skládá ze zadní a přední části. Zadní 
část se nachází mezi zadními kloubními plocha-
mi talu a kalkaneu (art. talocalcanea), přední část 
mezi předními plochami talu a kalkaneu a mezi 
kulovitou částí hlavice talu a os naviculare (art. 
talocalcaneonavicularis). V horním zánártním 
kloubu lze provést dorzální a plantární flexi, 
v dolním zánártním kloubu supinaci a pronaci 
nohy. Z funkčního hlediska lze tedy tyto klouby 
považovat za jednu funkční jednotku se dvěma 
osami pohybu. 

Jak se tyto pohyby kolem obou os kombi-
nují při přirozených pohybech? Pohyby uvede-
ných zánártních kloubů a nohy se nejintenzivně-
ji zabývali a zabývají biomechanici (například 
Lundbeg et al., 1989; Vařeka, Vařeková, 2010). 
Noha při chůzi dopadá na podložku nejprve 
patou, a to jejím laterálním okrajem. V tomto 
okamžiku jsou zánártní klouby ještě v dorzální 
flexi a supinaci. Po prvním kontaktu paty padá 
špička nohy dolů ve směru plantární flexe a pata 
a poté celá noha se pohybuje ve směru pronace. 
Následuje kontakt celé nohy. Poté se odlepuje 
noha od podložky, nejprve pata, nakonec prsty 
a noha odlétá od podložky nejprve do supinace 
a následně do dorzální flexe. Z těchto biome-
chanických popisů lze tedy vyvodit, že při přiro-
zeném pohybu kotníku se kombinují dorzální 
flexe se supinací a plantární flexe s pronací. 
 
Pohyby lopatky 
Lopatka je skloubena s trupem pouze prostřed-
nictvím klíční kosti (art. acromioclavicularis 
a art. sternoclavicularis). Z toho je zřejmé, že 
lopatka komunikuje s trupem především pro-
střednictvím kosterních svalů, které se označují 
jako svaly heterochtonní a jejichž anatomie je 
shodně popisovaná ve všech učebnicích anato-
mie, včetně těch uvedených v této práci. 

Lopatka a její pohyby jsou tedy velmi důle-
žité pro pohyb celé horní končetiny a kosterní 
svaly, které mají jeden úpon na trupu a druhý na 
lopatce, se podílejí na přenosu patologických 
svalových řetězců z trupu na horní končetinu či 

naopak podle toho, kde leží primární příčina 
patologického řetězce (Tichý, 2009). 

Lopatka se kontrakcemi svalů hýbe v tří-
osém systému (Kendall et al., 1993). Podél svislé 
osy dochází ke zvedání lopatky nahoru (elevace) 
nebo k jejímu poklesu dolů (deprese). Podél 
horizontální osy se lopatka přibližuje k páteři 
(addukce) nebo se od páteře oddaluje (abdukce). 
Kolem rotační osy dochází k pohybům horního 
a dolního úhlu lopatky po obloucích. 

Stejně jako u předchozích kloubů je nyní 
třeba stanovit, které z uvedených pohybů ve 
všech třech osách se spolu kombinují při přiro-
zených pohybech. Kapandji (1970), Kendall et 
al. (1993), Karduna et al. (2000) a Sakiko et al. 
(2010) popisují kombinovaný pohyb z jedné 
krajní pozice, kdy je lopatka v depresi, addukci 
a rotovaná dolním úhlem zevně (směrem od 
páteře), do druhé krajní pozice s lopatkou 
v elevaci, abdukci a s rotací dolního úhlu dovnitř 
(směrem k páteři). První kombinace je spojená 
s flexí a druhá s extenzí v ramenním kloubu. 

Lze tedy uzavřít, že při přirozených pohy-
bech, jako je například chůze, se lopatka pohy-
buje buď ve směru flekční kombinace pohybů: 
deprese + addukce + rotace dolního úhlu zevně 
(směrem od páteře), nebo ve směru extenční 
kombinace: elevace + abdukce + rotace dolního 
úhlu dovnitř (směrem k páteři). 

Na základě uvedených příkladů lze učinit 
závěr, že každý kloub má svou typickou kombi-
naci pohybů kolem všech os, které jsou používá-
ny při přirozených pohybech. Tuto kombinaci 
lze označit jako fyziologický (funkční) vzorec 
kloubu. Vzorec má dvě opačné varianty – flekč-
ní a extenční podle toho, zda je varianta zařaze-
na do flekčních nebo extenčních svalových ře-
tězců. Tyto fyziologické kombinace zároveň 
odpovídají směrům funkčních blokád kloubů, 
které jsou způsobené hyperonem odpovídajících 
svalů. Lze tedy učinit další závěr, a sice že 
funkční blokády kloubů vznikají ve směrech 
fyziologických pohybů kloubů. 
 
Vzorcové a nevzorcové svaly kloubů 
V předchozích kapitolách jsme dospěli k závěru, 
že vědomými kontrakcemi kosterních svalů 
můžeme u víceosých kloubů provést jakékoli 
pohyby či jejich kombinace. Při přirozených 
pohybech se však uplatňují jen některé z těchto 
kombinací, které můžeme označit jako fyziolo-
gické kloubní vzorce. 
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Z toho ovšem vyplývá, že kosterní svaly 
každého víceosého kloubu můžeme rozdělit na 
ty, které svou kontrakcí takovému vzorci odpo-
vídají (svaly vzorcové), a na ty, které provádějí 
jinou pohybovou kombinaci (svaly nevzorcové). 

Tuto hypotézu můžeme aplikovat na klouby 
a jejich svaly, které jsme popisovali v předchozí 
kapitole. 
 
Zápěstí 
V předchozí kapitole jsme z výsledků klinických 
a biomechanických studií odvodili, že fyziologic-

kými vzorci zápěstí jsou ve směru flekčním dor-
zální flexe + radiální dukce a ve směru extenč-
ním palmární flexe + ulnární dukce. 

Svaly, které funkčně patří k zápěstí, se ozna-
čují jako mm. carpi. Následující tabulka 1 uvádí 
jejich názvy a kombinaci pohybů, kterou svou 
kontrakcí provádějí v zápěstí. 
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Tabulka 1  Svaly zápěstí 

Název svalu Funkce v zápěstí 

m. flexor carpi radialis palmární flexe + radiální dukce 

m. flexor carpi ulnaris palmární flexe + ulnární dukce 

mm. extensores carpi radialis longus  
et brevis 

dorzální flexe + radiální dukce 

m. extensor carpi ulnaris dorzální dukce + ulnární dukce 

Pokud porovnáme kombinace pohybů jed-
notlivých svalů s flekčním a s extenčním kloub-
ním vzorcem zápěstí, pak je zřejmé, že těmto 
vzorcům odpovídají m. flexor carpi ulnaris 
a mm. extensores carpi radialis longus et brevis. 
Tyto svaly můžeme tedy označit jako svaly vzor-
cové. Zbývající dva svaly vzorcům neodpovídají. 
Můžeme je tedy označit jako svaly nevzorcové. 
 

Zánártní klouby 
V předchozí kapitole jsme z výsledků klinických 
a biomechanických studií odvodili, že fyziologic-
kými vzorci zánártních kloubů jsou ve směru 
flekčním dorzální flexe + supinace a ve směru 
extenčním plantární flexe + pronace. 

Následující tabulka 2 uvádí svaly, které pro-
vádějí pohyby v zánártních kloubech. 

Tabulka 2  Svaly zánártních kloubů 

Název svalu Funkce svalu 

m. tibialis anterior dorzální flexe + supinace 

m. tibialis posterior plantární flexe + supinace 

mm. peronei longus et brevis plantární flexe + pronace 

m. gastrocnemius medialis plantární flexe + supinace 

m. gastrocnemius lateralis plantární flexe + pronace 
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že flekční 
kombinaci přirozených pohybů v zánártních 
kloubech odpovídá m. tibialis anterior a extenč-
ní kombinaci mm. peronei a m. gastrocnemius 
lateralis. Tyto svaly lze proto označit jako svaly 
vzorcové. Zbývající svaly, uvedené v tabulce, 
provádějí jeden pohyb z jednoho vzorce a druhý 
pohyb z druhého vzorce. Musíme je proto ozna-
čit jako svaly nevzorcové. 
 

Lopatka 
V předchozí kapitole jsme z výsledků klinických 
a biomechanických studií odvodili, že fyziologic-
kými vzorci zápěstí jsou ve směru flekčním de-
prese + addukce + zevní rotace dolního úhlu 
a ve směru extenčním elevace + abdukce + 
vnitřní rotace dolního úhlu. 

Následující tabulka 3 uvádí svaly, které lo-
patkou pohybují a které mají jeden svůj úpon na 
lopatce a druhý na trupu. 
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Tabulka 3  Svaly lopatky 

Název svalu Funkce svalu 

m. levator scapulae elevace + addukce + vnitřní rotace dolního úhlu 

m. rhomboideus minor elevace + addukce + zevní rotace dolního úhlu 

m. rhomboideus major elevace + addukce + vnitřní rotace dolního úhlu 

m. trapezius – portio cranialis elevace + addukce + zevní rotace dolního úhlu 

m. trapezius – portio caudalis deprese + addukce + zevní rotace dolního úhlu 

m. serratus anterior – horní část elevace + abdukce + vnitřní rotace dolního úhlu 

m. serratus anterior – dolní část deprese + abdukce + zevní rotace dolního úhlu 

Z uvedeného tabulkového přehledu je zřej-
mé, že flekčnímu pohybovému vzorci lopatky 
plně odpovídá ve všech třech osách pohybu 
dolní část m. trapezius, zatímco extenčnímu 
vzorci odpovídá horní část m. serratus anterior. 

Vzniká otázka, jaký je rozdíl mezi vzorcový-
mi a nevzorcovými svaly. Vzorcové svaly prová-
dějí přirozené pohyby. Můžeme jim tedy přisou-
dit především lokomoční úlohu. Nevzorcové 
svaly mají spíše funkci stabilizační vzhledem 
k tomu, že pracují v obou vzorcích (flekčním 
a extenčním), a tudíž brání vychylování kloubu 
všemi směry. 
 
ZÁVĚR 
Provedený rozbor anatomické, biomechanické 
a klinické literatury nám dovoluje dospět k ná-
sledujícím závěrům. 
1. Každý kosterní sval lidského těla provádí 

pohyby ve svém kloubu kolem všech os, 
které má kloub k dispozici. Přitom je třeba 
brát ohled na skutečnost, že velké, ploché 

svaly mají sice hlavní funkci společnou pro 
celý sval, ale jeho jednotlivé části se mohou 
v pomocných funkcích kolem dalších os 
podstatně lišit. 

2. Každý kloub lidského těla má svůj typický 
fyziologický vzorec pohybu. Ten je odvo-
zen od přirozených pohybů a skládá se 
z charakteristické kombinace pohybů ko-
lem jednotlivých os. Vzorec má svou flekč-
ní a extenční variantu. 

3. Kosterní svaly kolem každého kloubu lze 
rozdělit na vzorcové a nevzorcové. Vzor-
cové svaly provádějí svou kontrakcí flekční 
nebo extenční variantu fyziologického po-
hybového vzorce kloubu. Nevzorcové 
svaly provádějí některý pohyb z flekčního 
vzorce a jiný pohyb z extenčního vzorce 
kloubu. 

4. Tyto závěry se stávají hypotetickými výcho-
disky pro vědecké studie, které by podpoři-
ly či vyvrátily vytvořenou teorii vzorcových 
a nevzorcových svalů kloubů. 
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FUNKČNÍ BLOKÁDA KLOUBU A JEJÍ PŘÍZNAKY 
Functional joint block and its symptoms  
 
 
Miroslav Tichý, Marek Jelínek, Eva Macková 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií, katedra fyzioterapie 
a ergoterapie 
 
 
Summary 
The functional joint block is one of the most frequent functional disorders in the locomotor 
apparatus. Changes in the movement range, physiological position and anatomical barrier of the joint 
and size of the joint clearance are insufficiently described in manual medicine textbook. The work 
presented here summarizes our clinical experiences and results of our research carried out over recent 
years. We concluded that it is necessary to supplement the existing descriptions by the following facts. 
The total range of the movement does not vary in the joint functional block, however, there is a 
relative change in the magnitude of partial movements forming the whole movement about one axis of 
the joint. The joint clearance is present at the end of the physiological range of the movement and 
plays a role of an absorber of impacts on the anatomical barrier formed by the bones and connective 
tissue. The joint clearance behind both physiological barriers at opposite ends of the range of the 
movement about one axis of the joint changes its size in functional joint block. On the one hand, the 
clearance disappears by a fusion of the physiological barrier with the anatomical one and, on the other 
hand, it is contrastingly increased, since the physiological barrier is separated from the anatomical one. 
The distribution of the muscle tension about a blocked joint demonstrates a typical pattern. Muscles 
acting in direction of the functional block are hypertonic and they cause reflex hypotonia of their 
antagonists through a reciprocal inhibition. All the mentioned symptoms are considered here as 
universally valid for all the synovial joints of the human body regardless of the age, gender and body 
weight of the person examined. The particular situation will be dependent on anatomical special 
features of a given joint and on the number of degrees of its freedom. 
 
Key words: kinesiology – rehabilitation – functional joint block 
 
Souhrn 
Funkční blokáda kloubu je jednou z nejčastějších funkčních poruch v pohybovém aparátu. Popis změn 
rozsahu pohybu, polohy fyziologické a anatomické bariéry kloubu a velikosti kloubní vůle v učebnicích 
manuální medicíny považujeme za nedostatečné. Tato práce shrnuje naše klinické zkušenosti 
a výsledky našeho výzkumu v posledních letech. Dospěli jsme k závěru, že je nutné doplnit existující 
popisy o následující skutečnosti. Celkový rozsah pohybu se u funkční blokády kloubu nemění, dochází 
však k relativní změně velikostí dílčích pohybů, ze kterých se celkový pohyb kolem jedné osy kloubu 
skládá. Kloubní vůle je přítomna na koncích fyziologického rozsahu pohybu a plní funkci tlumiče 
nárazů na anatomickou bariéru, tvořenou kostmi a vazivem. Kloubní vůle za oběma fyziologickými 
bariérami na opačných koncích rozsahu pohybu kolem jedné osy kloubu mění při funkční blokádě 
kloubu relativně svoje velikosti. Na jedné straně vůle mizí splynutím fyziologické bariéry s bariérou 
anatomickou, na opačné straně se naopak zvětšuje, protože se fyziologická bariéra od anatomické 
vzdaluje. Rozložení svalového napětí kolem zablokovaného kloubu vykazuje typický obraz. Svaly 
působící ve směru funkční blokády jsou hypertonické a cestou reciproční inhibice způsobují reflexní 
hypotonii svých antagonistů. Všechny uvedené příznaky považujeme za univerzálně platné pro 
všechny synoviální klouby lidského těla bez ohledu na věk, pohlaví a hmotnost vyšetřovaných osob. 
Konkrétní situace bude závislá na anatomických zvláštnostech daného kloubu a na počtu stupňů jeho 
volnosti. 
 
Klíčová slova: kineziologie – rehabilitace – funkční blokáda kloubu 
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ÚVOD 
Funkční blokáda kloubu je běžným klinickým 
termínem, který vyjadřuje jednu z nejčastějších 
funkčních poruch v pohybovém aparátu. Studi-
um příčin a příznaků této poruchy však nepova-
žujeme za ukončené. Funkční blokádu kloubu 
lze definovat jako poruchu funkce, která není 
doprovázená stavebním narušením kloubu. 

Základy k pochopení této kloubní dysfukce 
byly položeny zejména v druhé polovině 20. 
století popisem meniskoidů v kloubech 
(Tondury, 1948; Emminger, 1967; Kos, Wolf, 
1972), objevem kloubní vůle (Mennell, 1964) 
a popisem bariér kloubu (Kimberly, 1980). 

Kloubní bariéry jsou dle Kimberlyho dvě – 
fyziologická a anatomická. První z nich je dána 
především napětím kosterních svalů, které kloub 
překračují, a je prvním měkkým odporem, na 
který narazíme v krajní poloze kloubu. Druhá, 
anatomická bariéra, je dána buď maximálním 
napětím vazivových struktur, aniž by došlo 
k jejich poranění, nebo dotykem struktur kostě-
ných.  

Bariéry kloubu lze vyšetřovat dvojím způso-
bem, ve směrech nefyziologických a fyziologic-
kých. První způsob byl popsán Mennellem, od 
kterého jej převzali další, u nás Lewit (1996) 
a později Rychlíková (2002). Vyšetření spočívá 
v oddálení kostí, které tvoří kloub (distrakce) 
a následně v posunech kostí střihově vůči sobě 
navzájem (translace). Tyto pohyby lze provést 
pouze pasivně a nikoli aktivně kontrakcemi kos-
terních svalů. Jedná se tedy o pohyby nefyziolo-
gické. Proto nemohou mít kosterní svaly na 
výsledek vyšetření vliv. 

Tichý (2005) popsal způsob vyšetření klou-
bů ve fyziologických směrech pohybu (flexe, 
extenze, …), tedy ve směrech, kterými provádí-
me kontrakce kosterních svalů. Tentokrát kos-
terní svaly a jejich napětí na výsledek vyšetření 
vliv mají. 

Mezi oběma bariérami je určitá vzdálenost 
(možná lépe říci prostor), kterou označujeme 
jako kloubní vůli (joint play). Tato vzdálenost 
může být lineární, pokud provádíme translační 
či trakční pasivní pohyb v kloubu (Mennell, 
1964), nebo angulární, pokud vyšetřujeme rota-
ce v kloubu (Tichý, 2005). Význam kloubní vůle 
spočívá zřejmě v ochraně kloubu jednak před 
nadměrným odíráním kloubních chrupavek při 
pohybu, jednak před tvrdými nárazy na anato-
mickou bariéru. Není však dosud jasné, jaká je 

absolutní velikost kloubní vůle (ať lineární nebo 
angulární). 

Z popisů v učebnicích manuální medicíny 
(například Lewit, 1992; Sachse, Schildt-Rudloff 
2000) vyplývá, že funkční blokáda kloubu má tři 
základní a charakteristické příznaky: omezení 
rozsahu pohybu v kloubu, ztrátu kloubní vůle 
a reaktivní změny napětí kosterních svalů, které 
zablokovaný kloub překračují a vykonávají 
v něm aktivní pohyby. 

S tím lze samozřejmě souhlasit. Ovšem 
z těchto popisů není zcela jasné, o jak veliké 
omezení rozsahu pohybu se jedná, kterým smě-
rem je pohyb omezen, v jakém rozsahu a který-
mi směry je omezena kloubní vůle a které kon-
krétní kosterní svaly jsou v hypertonu. Situaci 
navíc komplikuje značná interindividuální varia-
bilita, která znemožňuje vytvoření obecně plat-
ných norem. 

Cílem tohoto sdělení je pokus o doplnění 
informací, které se týkají popisu typických pří-
znaků kloubní blokády v prostorové (troj-
rozměrné) představě. Vycházíme z našich vlast-
ních klinických a experimentálních zkušeností. 
Nechceme zde řešit problematiku příčin funkční 
blokády, která je mnohem složitější. 
 
Východiska  
Nejprve považujeme za nutné vymezit funkční 
jednotku, kterou se budeme zabývat. Za nej-
vhodnější se nám jeví použít pojem 
„arthron“ (Wolff, 1981), který dle autora zahrnuje 
nejen samotný kloub, ale také kosterní svaly, 
které k němu funkčně patří, a centrální nervové 
mechanismy, které se na řízení pohybu podílejí. 
V této publikaci z tohoto pojetí vycházíme 
a máme k tomu následující důvody. 

Manuální translační vyšetření kloubu (Lewit, 
1992) je zaměřeno na samotný kloub a úmyslně 
kosterní svaly vyřazuje z činnosti a hodnotí je 
zvlášť. Za komplexnější přístup však považuje-
me angulární způsob vyšetření (Tichý, 2005). Při 
tomto vyšetření se mnohem výrazněji uplatňují 
kosterní svaly a kromě nich také další měkké 
tkáně, které kloub pokrývají, a to fascie, podkoží 
a kůže. A právě hypertonus či spasmus koster-
ních svalů zřejmě nejvýrazněji ovlivní polohu 
fyziologické bariéry kloubu a velikost jeho 
kloubní vůle. 

Náš tým vytvořil patologický model funkční 
blokády ramenního kloubu cílenou elektrogym-
nastikou m. biceps brachii (Šenk a kol., 2002). 
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Speciálním fixátorem byla zafixována lopatka 
a pomocí speciální manžety byl definovanou 
silou od této kosti odtahován horní konec hu-
meru laterálním směrem, tedy ve směru působe-
ní šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii. Srov-
nání výsledku měření před a po elektrostimulaci 
tohoto svalu ukázalo, že hypertonus svalu zvy-
šuje odpor ramenního kloubu k trakci laterálním 
směrem. 

Dále považujeme za nutné zdůraznit, že za 
funkční jednotku je třeba považovat celý rozsah 
pohybu v kloubu kolem jedné základní osy, 
například z bodu fyziologické bariéry maximální 
flexe, přes nulovou (neutrální) polohu až po bod 
fyziologické bariéry maximální extenze. 

 
 

Metodologie 
Nálezy a popisy uvedené níže vycházejí přede-
vším z několikaletého klinického sledování 
a manuálního vyšetřování kloubů a jejich koster-
ních svalů u stovek klinických pacientů různého 
věku a pohlaví, nejprve především v oblasti pán-
ve, později také na kloubech osového orgánu 
a končetin. 

Modelovou situací pro naše první sledování 
byli především pacienti trpící tzv. kostrčovým 
syndromem. Tento syndrom je vyvolán hyperto-
nem svalů upnutých ke kostrči (m. coccygeus, 
m. iliococcygeus, dolní část m. gluteus maxi-
mus), který vyvolává typické změny tvaru pánve, 
funkce křížokyčelních kloubů a kyčelních klou-
bů. U každého pacienta jsme sledovali chování 
uvedených kloubů ve dvou různých stavech, ve 
stavu patologickém před a v normalizovaném 
stavu po odstranění příznaků kostrčového syn-
dromu protažením svalů pánevního dna cestou 
per rectum. 

Klouby jsme vyšetřovali manuálně a hodno-
tili v obou stavech rozsahy pohybů, kvalitu bari-
éry a velikost kloubní vůle ve všech základních 
osách. To nám umožnilo udělat si prostorovou 
představu o chování zablokovaného kloubu. 

Část výsledků byla získána experimentálně 
na modelech uměle vyvolané dysfunkce svalů 
pánevního dna a dysfunkce glenohumerálního 
kloubu. Obě dysfunkce byly vyvolány experi-
mentální elektrostimulací (elektrogymnastikou) 
jednak svalů pánevního dna na pravé straně, což 
simuluje klinický kostrčový syndrom, jednak 
stimulací m. biceps brachii, která vyvolává zvý-
šený odpor glenohumerálního kloubu laterálním 
směrem. Po provedení experimentu byl hyper-
tonus uvedených svalů terapeuticky zrušen. 
(Všichni probandi dali k experimentu informo-
vaný souhlas a experiment byl povolen etickou 
komisí.) 

Experimentální stimulace svalů pánevního 
dna vyvolávala stejný soubor klinických přízna-
ků, typických pro kostrčový syndrom, jako 
u pacientů trpících kostrčovým syndromem. 
Rovněž intenzita těchto příznaků byla u obou 
skupin srovnatelná. 

 
 

VÝSLEDKY 
U zdravého kloubu nalezneme při vyšetření ve 
fyziologických směrech pohybu za oběma fyzio-
logickými bariérami angulární kloubní vůli při-
bližně symetrického rozsahu. Funkčně zabloko-
vaný kloub mění mírně svoji nulovou (neutrální) 
polohu. Jelikož zablokovaný kloub vyšetřujeme 
při stejné neutrální poloze jak u kloubu zdravé-
ho, tak u zablokovaného, nalézáme změny 
v rozsahu základních dílčích pohybů, které se 
dějí kolem stejné osy opačným směrem.  

Podstatné ovšem je, že celkový rozsah po-
hybu v kloubu kolem jedné osy od jedné fyzio-
logické bariéry k druhé se u zablokovaného 
kloubu ve srovnání se zdravým kloubem na 
opačné straně těla nemění! Obr. 1 shrnuje naše 
dosavadní poznatky o příznacích kloubní bloká-
dy. Toto schéma považujeme za univerzálně 
platné pro jakýkoliv dutinový (synoviální) kloub. 
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Obrázek 1  Zdravý kloub (vlevo) a kloub s funkční blokádou (vpravo) 
 
A – anatomická bariéra, F – fyziologická bariéra, Sa – střední anatomické postavení, Sf – střední fyziologické 
postavení, dvouhlavá šipka – celkový rozsah pohybu, jednohlavá šipka – dílčí rozsah pohybu, kloubní vůle – 
prostor mezi A a F 

Z obr. 1 jsou zřejmé následující závěry: 
a) celkový rozsah pohybu od jedné fyziologic-

ké bariéry ke druhé se u funkčně zablokova-
ného kloubu ve srovnání se zdravou nor-
mou na druhé straně těla nemění; 

b) mění se poloha střední fyziologické osy 
kloubu (Sf), celá výseč angulárního pohybu 
od jedné fyziologické bariéry k druhé se ve 
větší výseči anatomických bariér posouvá 
k jedné z nich, až fyziologická bariéra 
s bariérou anatomickou téměř splynou; 

c) u funkčně zablokovaného kloubu se mění 
poměr velikostí dílčích, opačných pohybů, 
pokud měříme od nulové polohy kloubu 
(Sa) k jednotlivým fyziologickým bariérám. 
Jeden z dílčích pohybů se ve srovnání se 
zdravou normou zmenšuje a druhý zvětšu-
je; 

d) dochází k asymetrii velikostí kloubních vůlí. 
Na straně většího dílčího pohybu se fyziolo-
gická bariéra velmi přibližuje k bariéře ana-
tomické, nebo s ní dokonce splývá. Proto 
při vyšetření vnímáme tvrdší bariéru a vý-
razně menší nebo dokonce zcela chybějící 
kloubní vůli. Na straně opačné, tedy na 
straně menšího dílčího pohybu, je bariéra 
měkčí a kloubní vůle zvětšená, protože se 
fyziologická bariéra od bariéry anatomické 
vzdálila. 

 

K těmto závěrům jsme došli na základě 
studia kyčelních a křížokyčelních kloubů u kli-
nických pacientů trpících tzv. kostrčovým syn-

dromem (Ťupa, Tichý, 2000). U tohoto syndro-
mu dochází k hypertonu svalů pánevního dna 
s převahou na pravé straně. V důsledku toho se 
mění postavení pánevních kostí vůči kosti křížo-
vé i vůči sobě navzájem. Levá pánevní kost ro-
tuje kolem horizontální osy do anteverze, pravá 
pánevní kost rotuje kolem svislé osy laterálně. 

Důsledkem těchto změn jsou funkční blo-
kády v sakroiliakálních (SI) kloubech i v kloubu 
kyčelním na pravé straně. SI klouby jsou bilate-
rálně zablokované, ale opačným směrem při 
vyšetřování v předozadním směru, tedy vleže na 
boku pružením lopaty pánevní kosti vůči kosti 
křížové směrem dopředu či dozadu (obr. 2). 

Obrázek 2  Vyšetření SI kloubu v předozadní ose  
(vlevo – směr dopředu, vpravo – směr dozadu) 
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Podstatu rozdílného směru funkční blokády 
v levém a v pravém křížokyčelním kloubu vy-

světluje schematicky obr. 3. 
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Obrázek 3  Rotace křížové kosti mezi pánevními kostmi u kostrčového syndromu 

Schéma ukazuje rotované postavení křížové 
kosti kolem svislé osy mezi symetricky stojícími 
kostmi pánevními. Tímto rotačním posunem se 
vyčerpává (mizí) kloubní vůle v levém křížoky-
čelním kloubu směrem dozadu a v pravém klou-
bu směrem dopředu. Při vyšetření obou SI klou-
bů v opačných směrech, tedy u levého kloubu 
dopředu a u pravého dozadu, zjistíme zvětšenou 
kloubní vůli. 

U pravého kyčelního kloubu dochází za 
tohoto patologického stavu (ve srovnání se 
zdravým kloubem levým) ke zvětšení vnitřní 
rotace a ke zmenšení rotace zevní (obr. 4). Na 

konci vnitřní rotace (většího dílčího pohybu) 
nacházíme výraznou redukci kloubní vůle 
(fyziologická a anatomická bariéra splývají), 
kdežto kloubní vůle na straně zevní rotace je 
vůle zvětšená (fyziologická bariéra se vzdaluje 
od anatomické). Typický nález i při pouhém 
orientačním palpačním vyšetření je u svalů, které 
provádějí vnitřní rotaci kyčelního kloubu (m. 
tensor fasciae latae a přední část m. gluten medi-
us). Tyto svaly jsou na pravé straně hypertonic-
ké a ve srovnání se stranou levou tužší a bolesti-
vější. 

Obrázek 4  Asymetrické rotace kyčlí u kostrčového syndromu 



Z uvedeného je zřejmé, že blokáda kloubu 
povede k nestabilitě kloubu jako celku. Na jedné 
straně bude kloub tužší, hypomobilnější a tedy 
zřejmě více zatěžovaný, na straně opačné bude 
kloub měkčí než normálně, tedy ve srovnání se 
zdravým kloubem hypermobilnější. 

Zcela typické je u funkční blokády kloubu 
také rozložení napětí kosterních svalů. Hyperto-
nus nacházíme na té straně kloubu, kde byl jeho 

vyšetřením zjištěn větší dílčí pohyb (ve srovnání 
s kloubem zdravým) a ztrátu kloubní vůle za 
fyziologickou bariérou. Na opačné straně klou-
bu bude antagonistický sval v hypotonii (ve 
srovnání s kloubem zdravým). 

Příčinou této svalové nerovnováhy je reci-
proční inhibice, která je realizována nervově 
reflexně, tzv. dopřednou vazbou (feed forward). 
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Obrázek 7, 8  Posun fyziologického rozsahu pohybu (bíle) vůči rozsahu anatomickému (černě) 
u funkční blokády kloubu (černě – kloubní vůle)  

Na kloubní vůli je však nutno se dívat pro-
storově (trojrozměrně) (obr. 5). U zdravého 
kloubu se bude lišit její tvar u kloubu jednoosé-
ho, dvouosého a tříosého. U kloubu jednoosého 
se jedná o přímku nebo křivku, u kloubu dvouo-
sého o vrchlík ovoidu a u kloubu trojosého 
o vrchlík koule. 

U funkční kloubní blokády se symetrie 
kloubní vůle ve srovnání se zdravým kloubem 
změní v závislosti na směru blokády. Ve směru 

funkční blokády kloubu se fyziologická bariéra 
ztotožňuje s anatomickou bariérou a kloubní 
vůle mizí. Na straně opačného pohybu se nao-
pak fyziologická bariéra od anatomické vzdaluje 
a kloubní vůle se zvětšuje. 

U kloubu jednoosého bude situace nejjed-
nodušší (obr. 6). Složitější situace bude u dvou- 
(obr. 7) a tříosých (obr. 8) kloubů, u kterých se 
blokády vždy kombinují kolem všech os sou-
časně. 

Obrázek 5 (vlevo)  Kloubní vůle (černě) u jednoosého (vlevo), dvouosého (uprostřed) a tříosého 
(vpravo) kloubu  

Obrázek 6 (vpravo)  Posun fyziologického rozsahu pohybu (bíle) vůči rozsahu anatomickému 
(černě) u funkční blokády kloubu (černě – kloubní vůle)  
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DISKUSE 
Na základě výše uvedených skutečností se do-
mníváme, že je možné vytvořit základní trojroz-
měrné schéma chování kloubu s funkční bloká-
dou, které považujeme za univerzálně platné pro 
jakýkoliv kloub lidského těla. Toto schéma vy-
chází ze srovnání rozsahů dílčích pohybů opač-
ným směrem kolem jednotlivých os kloubu, 
z vyšetření fyziologické bariéry a z velikosti 
kloubních vůlí u kloubu zdravého a kloubu za-
blokovaného. Nejlépe je v klinické praxi porov-
návat zablokovaný kloub na jedné straně těla se 
stejným, ale zdravým kloubem na straně druhé, 
který použijeme jako zdravou normu. Tím se 
vyhneme značné interindividuální variabilitě, 
která se týká rozsahů pohybů v kloubech, laxity 
vazivových struktur či napětí kosterních svalů. 

Jelikož je funkční blokáda kloubu způsobena 
hypertonem kosterních svalů, jsou její příznaky 
stejné u osob různého pohlaví, věku, hmotnosti 
a laterality. O tom svědčí také naše klinické výsled-
ky. 

Uvedené obecné schéma blokády kloubu dopl-
ňuje učebnicové popisy příznaků kloubní blokády, 
uvedené v úvodu práce, následujícím způsobem: 
a) celkový rozsah pohybu v kloubu kolem jed-

né základní osy se ve srovnání s kloubem 
zdravým (nejlépe druhostranným) nemění. 
Relativně se však mění velikost dílčích pohy-
bů, ze kterých se celkový pohyb kolem jedné 
osy skládá. Jeden pohyb se relativně zvětšuje, 
druhý zmenšuje. To je však zřejmě dáno 
způsobem našeho manuálního vyšetření, při 
kterém vycházíme z neutrální polohy platné 
pro zdravý kloub a nerespektujeme změnu 
neutrální polohu u kloubu zablokovaného; 

b) velikost kloubní vůle se rovněž mění relativ-
ně. Na straně většího dílčího pohybu se vůle 
výrazně zmenšuje nebo dokonce mizí, na 
straně opačné se relativně zvětšuje; 

c) v relativním hypertonu nacházíme u kloubní 
blokády svaly, které vykonávají zvětšený dílčí 
pohyb. Svaly, které provádějí pohyb opačný 
(relativně zmenšený), jsou v hypotonu. 
U kloubů víceosých je pravidelně přítomná 

kombinace funkčních blokád současně kolem 
všech os, které má kloub k dispozici. Každý 
kloub má svůj typický vzorec těchto směrů blo-
kád. U dvouosého kloubu jsou možné celkem 
4 kombinace pohybů kolem obou os, u kloubu 
tříosého je to již 8 kombinací. Přesto každý kloub 
u funkční blokády může mít pouze jednu ze dvou 
variant, buď flekční, nebo extenční s přidružený-

mi pohyby kolem dalších os. 
V rehabilitaci je znám pojem kloubní vzorec 

(capsular pattern) podle Cyriaxe (1978). Jedná se 
o pořadí postupného omezování jednotlivých 
pohybů v kloubu při vývoji artrózy. Jedná se tedy 
o vývoj strukturálního narušení kloubu. V našem 
případě se jedná o funkční blokádu, u které je 
stavba kloubu neporušena, ale dominuje zde 
změna napětí v okolních svalech. Mohli bychom 
tedy mluvit o svalovém vzorci kloubu (muscular 
pattern). 

Velikost angulární kloubní vůle bude indivi-
duálně odlišná především v závislosti na velikosti 
svalového napětí. Jestliže jsme uvedli, že na stra-
ně relativně většího dílčího pohybu se fyziologic-
ká bariéra ztotožňuje s bariérou anatomickou 
a že zde tedy chybí kloubní vůle, pak by se měla 
velikost této angulární kloubní vůle rovnat veli-
kosti nárůstu zvětšeného dílčího pohybu. 
V našich předešlých experimentech jsme u pro-
bandů s experimentálně vyvolaným kostrčovým 
syndromem měřili velikosti rotací pravého kyčel-
ního kloubu, který je u tohoto syndromu dys-
funkční. Rozdíl mezi relativně zvětšenou vnitřní 
rotací pravé kyčle, měřenou z nulové pozice 
k fyziologické bariéře, za kterou chyběla kloubní 
vůle, byl v průměru 5 stupňů (3–10 stupňů) 
(Ťupa, 2001). Protože přepokládáme, že relativní 
zvětšení vnitřní rotace bylo na úkor vyčerpání 
kloubní vůle, pak by naměřených 5 stupňů mělo 
v průměru odpovídat velikosti angulární kloubní 
vůle u zdravého kloubu. U funkční blokády klou-
bu kloubní vůle na jedné straně mizí a rovná se 
tedy nule, na druhé straně se naopak zvětšuje 
a měla by se rovnat součtu obou kloubních vůlí, 
tedy přibližně 10 úhlovým stupňům. 

Pro klinickou praxi považujeme za důležité 
zdůraznit, že při popisu funkčního stavu kloubu 
nelze pouze konstatovat blokádu, ale nutno ještě 
doplnit, kterým směrem u kloubů jednoosých 
a kterými směry u kloubů víceosých je kloub 
zablokován. 

Klinicky významná je rovněž skutečnost, že 
zatímco u zdravého kloubu jsou kloubní vůle za 
opačnými fyziologickými bariérami symetrické 
jak rozsahem, tak palpačním dojmem vyšetřující-
ho, tak u kloubu dysfunkčního je palpační pocit 
asymetrický. To by mohlo vést k omylům při 
vyšetřování fyziologické bariéry a za ní ležící 
kloubní vůle. Na straně relativního zvětšení dílčí-
ho základního pohybu chybí kloubní vůle a náš 
palpační dojem je podstatně tvrdší než u zdravé-
ho kloubu. Naproti tomu na opačné straně, kde 
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je kloubní vůle oproti normálnímu stavu zvětše-
ná, je náš palpační dojem ve srovnání se zabloko-
vaným i normálním stavem měkčí. 

V celé práci jsme zdůrazňovali, že celkový 
rozsah pohybu kolem jedné osy (od fyziologické 
bariéry na jedné straně po fyziologickou bariéru 
na straně opačné) je u zablokovaného kloubu 
stejný jako u kloubu zdravého. Nutno zdůraznit, 
že obecný popis chování funkční blokády klou-
bu, uvedený výše, nebude platit v případě, že 
celkový rozsah pohybu bude u kloubu na poruše-
né straně jiný než na straně zdravé. Může se jed-
nat o omezení celkového rozsahu pohybu napří-
klad u kloubu artrotického nebo o zvětšení roz-
sahu pohybu, například u kloubu dysplastického 
nebo kloubu s narušeným vazivovým aparátem. 
V těchto případech nelze mluvit o funkční bloká-
dě kloubu, ale jedná se o strukturální poruchu 
kloubu. 

Schéma rozložení svalových hypertonů ko-
lem funkčně zablokovaného kloubu vykazuje 
rovněž pravidelnost, která je dle našich poznatků 
platná pro všechny klouby lidského těla. Otázkou 
zůstává, zda je tento hypertonus příčinou funkční 
blokády kloubu nebo jejím reflexním následkem. 
Domníváme se, že je možné obojí. Například 
primární zkrácení m. iliopsoas způsobí blokádu 
křížokyčelního kloubu při vyšetření křížovým 
hmatem, a naopak blokáda toho kloubu následně 
způsobí bolestivý hypertonus m. iliopsoas 
(Kijáková, Tichý, 1998). 

Svalový hypertonus výrazně mění svalovou 
sílu při volní kontrakci. Horáčková et al. (2003) 
porovnávali svalovou sílu téže svalové skupiny 
u téhož člověka před a po vyvolání svalového 
hypertonu. Zjistili, že rozdíl činí přibližně 30 %. 
Jelikož hypertonický sval snižuje svalové napětí 
a tím i svalovou sílu u svých antagonistů cestou 
míšních reflexů (reciproční inhibice), můžeme 
hypoteticky očekávat snížení jejich napětí a síly 
rovněž přibližně o 30 %. 
 
ZÁVĚR 
Závěrem možno konstatovat, že vyšetřování 
kloubů ve fyziologických směrech pohybu posky-
tuje mnohem lepší možnosti pro studium funkce 
kloubu než vyšetřování ve směrech nefyziologic-
kých. Uvedené výsledky také dokazují, že příčina 
dysfunkce kloubu může ležet v kloubu samot-
ném, pak se ovšem jedná o porušení stavby klou-
bu (strukturální porucha), ale velmi často leží 
v kosterních svalech, u kterých došlo z různých 
důvodů ke změnám svalového napětí (funkční 

blokáda). Ke klinické diagnóze významně přispí-
vá vyšetřování kloubních vůlí mezi anatomickou 
a fyziologickou bariérou. Z uvedeného vyplývá, 
že kloubní vůle je přítomna nejen ve směrech 
nefyziologických pohybů kloubu, ale také ve 
směrech fyziologických. Zatímco u nefyziologic-
kých pohybů tvoří kloubní vůli pouze vazivové 
struktury, u směrů fyziologických tvoří kloubní 
vůli také vazivo, ale v podstatně větší míře svalo-
vé napětí. 
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BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ 
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ÚVOD 
Kosmické záření se dělí na tři složky: galaktické 
záření, sluneční záření a záření radiačních (van 
Allenových) pásů Země. Galaktické záření po-
chází z hlubokých oblastí vesmíru a skládá se 
z protonů (85 %), jader helia (11 %), těžších 
jader prakticky všech prvků soustavy (1 %) 
a elektronů (3 %). Sluneční kosmické záření 
pochází především ze slunečních erupcí. Je tvo-
řeno z 99 % protony, těžší nabité částice před-
stavují méně než 0,1 % celkové intenzity. Radi-
ační (van Allenovy) pásy jsou tvořeny protony 
a elektrony zachycenými magnetickým polem 
Země v určitých vzdálenostech od jejího po-
vrchu; vnější pás je ve vzdálenosti 20 000 km, 
vnitřní pás ve vzdálenosti 3 000 km (Kuna, 
2005). Ze Slunce na Zem dopadá mimo jiné 
optické záření, které je součástí elektromagne-
tického vlnění. Optické záření je složeno z 50 % 
viditelného světla, ze 45 % infračerveného záře-
ní a z 5 % UV záření. UV záření je elektromag-
netické vlnění se stejnou fyzikální povahou ja-
kou má světlo, liší se pouze vlnovou délkou, 

která je menší než vlnové délky světla (Navrátil, 
Rosina, 2005). 
 
Fyzikální vlastnosti UV záření 
Slunce vyzařuje široké spektrum vlnových délek 
elektromagnetického záření – gama, RTG, UV, 
viditelné a infračervené záření (obr. 1). Terestri-
ální záření (sluneční záření dopadající na zem-
ský povrch) je filtrováno průchodem atmosfé-
rou a neobsahuje vlnové délky kratší než 290 
nm (Kuna, 2005). Proto na zemský povrch do-
padají především tři typy záření: UV záření 
o vlnových délkách 100–400 nm, viditelné záře-
ní o vlnových délkách 400–760 nm a infračerve-
né záření o vlnových délkách 760–3 000 nm. 
Intenzita UV záření se výrazně zvyšuje odrazem 
z takových povrchů, jako je voda, sníh či písek. 
Například suchý plážový písek může odrazit 
15–20 %, mořská vlna 10–20 % UV záření. Do 
hloubky půl metru pod vodou se dostává 40 % 
UV záření dopadajícího na vodní hladinu 
(Ultraviolet radiation and human health, 2009). 

12: 480–486, 2010 
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Obrázek 1 Spektrum elektromagnetického záření (převzato z www.wikipedia.org) 

UV záření můžeme rozdělit podle biologic-
kých účinků do tří skupin (Kožní fototypy, 
2008): 
● Dlouhovlnné UVA záření (λ = 315–400 

nm) 

Tvoří 4 % z paprsků, které dopadají na 
zemský povrch. Toto záření způsobuje 
vznik erytému a pigmentace kůže. Oproti 
UVB záření proniká do hlubších vrstev 
kůže. Používá se mimo jiné v soláriích. 



Toto pásmo muže být ještě členěno: UVA 
– I (λ = 340–400 nm) a UVA – II (λ = 
320–340 nm). 

 
● Středněvlnné UVB záření (λ = 280–315 nm)

je považováno za biologicky nejvýznamněj-
ší. Způsobuje erytém, vznik pigmentace 
kůže a také se podílí na vzniku různých 
typů kožních nádorů. V terestriálním záření 
tvoří necelé 1 %. Stejně jako UVA záření je 
využíváno k fototerapii. 

 
● Krátkovlnné UVC záření (λ < 280 nm) je 

někdy nazýváno germicidním. Používá se 
například k dezinfekci operačních sálů. 
Oproti ostatním pásmům má nejvyšší ener-
gii, tomu také odpovídají jeho největší bio-
logické účinky. Na zemský povrch se nedo-
stává, protože je filtrováno ozonovou vrst-
vou. Jeho podíl na karcinogenezi je mini-
mální. 

 
Biologické účinky UV záření 
Biologické účinky UV záření závisí na energii 
fotonů, intenzitě záření, době trvání ozáření, 
schopnosti absorpce záření tkání a na reaktivitě 
organismu. 
 
Pozitivní účinky UV záření 
Významným účinkem je syntéza vitaminu D, 
který se tvoří v kůži působením slunečního 
záření z provitaminu 7-dehydrocholesterolu, 
derivátu cholesterolu. UV záření štěpí B jádro 
sloučeniny za vzniku cholekalciferolu, tedy vita-
minu D3. Význam vitaminu D je v účasti při 
resorpci vápníku a fosfátu ze střeva, čímž při-
spívá k regulaci a optimalizaci hladiny těchto 
prvků v krvi, které jsou důležité pro stavbu kos-
tí. Nedostatek vitaminu D se projevuje změknu-
tím kostí v důsledku ztrát a nedostatečné re-
sorpce vápníku a fosfátu. U dětí se tento nedo-
statek projevu jako křivice, u dospělých pak 
jako osteomalacie. Rovněž se projevuje i zvýše-
nou kazivostí zubů. 
 
Negativní účinky UV záření 
Mezi negativní účinky UV záření patří tzv. foto-
dermatózy, což je skupina onemocnění spoje-
ných s přecitlivělostí vůči UV záření. Dělí se na 
dvě hlavní skupiny – fotodermatózy vyvolané 
vnějšími faktory (fototoxické a fotoalergické 
reakce) a na syndromy spojené s nestabilitou 

DNA (např. Xeroderma pigmentosum) 
(Xeroderma pigmentosum, 2007). 

Fototoxické reakce mohou postihnout ja-
koukoli osobu a jejich vznik závisí na koncent-
raci vyvolávající látky. Principem je přímé po-
škození buněk chromoforem po jeho aktivaci 
zářením (nejvíce se uplatňuje UVA, méně UVB 
záření a viditelné světlo). Zpočátku vzniká vy-
stupňovaná erytémová reakce, otok a puchýře, 
později se objevuje pigmentace. Jako chromo-
fory se často uplatňují různé celkové či místně 
podávané léky (TTC – Tri-creatine citrate, anti-
revmatika, barbituráty, acridin aj.). Vyvolavate-
lem může být také kontakt s některými rostlina-
mi, jako je bolševník (Hanoušková, Plecháček, 
2010) nebo aplikace parfémů (Rostová, 2006). 

Fotoalergické reakce jsou daleko vzácnější 
a postihují jen vnímavé jedince. Jako fotoaler-
gen se může uplatnit mnoho látek, zejména 
lokálně aplikovaných. Časté jsou antibakteriální 
látky (chlorhexidin), voňavky (santalový olej, 
syntetické pyžmo), ale i některé sunscreeny 
(PABA) a léčiva (chlorpromazin). PABA 
(kyselina para-aminobenzoová) je vitamin, který 
zastupuje skupinu B komplexů. Účinná je po 
sloučení s kyselinou pantotenovou a je součástí 
kyseliny listové. Jako součást vitaminů ze skupi-
ny B komplexu je rozpustná ve vodě. Chrání 
pokožku proti slunečnímu UV záření. Kromě 
toho brání mutaci těch epidermálních buněk, 
které mohou být nekancerogenní (Rostová, 
2006). 

„Photoaging“ zahrnuje makro- i mikrosko-
pické kožní změny, které jsou způsobeny chro-
nickým slunečním zářením. Nejedná se o prosté 
urychlení stárnutí jako u velmi starých lidí 
(90 let a více), kteří se celý život vyhýbali sluně-
ní a jejich kůže je hladká, neposkvrněná, vyka-
zující ztenčení, ztrátu elasticity a prohloubení 
normálních ohybových rýh. Naproti tomu 
u padesátiletých lidí se světlou kůží, kteří se celý 
život vystavovali slunci, se vyskytuje velké 
množství vrásek, žlutavá, suchá kůže s různými 
benigními, premaligními nebo i maligními no-
votvary (Ettler, 2009). 
 
Maligní onemocnění  
Nejvážnější zdravotní dopad účinků UV záření 
na kůži představují kožní zhoubné nádory. Tzv. 
aktinické keratózy představují plošné rohové 
novotvary, které mohou být předstupněm pro 
vznik bazaliomu a spinaliomu. Zatímco bazali-
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om roste destruktivně v místě vzniku, spinaliom 
již metastázuje i do vnitřních orgánů. Oba ná-
dory jsou závislé na celoživotní expozici UV 
zářením a objevují se většinou až ve stáří. Na-
proti tomu melanom, nádor z pigmentotvor-
ných buněk, může vznikat na kůži po celý život 
(výjimečně i v dětství), a to spíše na základě 
akutních solárních popálení vedoucích až 
k puchýřům (Arenbergerová, Arenberger, 2005). 
 
Nádory kůže se dělí: 
● Melanomové (maligní melanom) – nádor 

vzniká z buněk produkujících pigment 
(melanocyty). 

● Bazocelulární karcinom (BCC) – nádor 
vzniká z bazálních buněk. 

● Spinocelulární karcinom (SCC) – nádor 
vzniká z buněk pokožky (keratinocyty). 

● Ostatní – jiné druhy jsou méně časté. 
 
Bazocelulární karcinom 
Jde o nejčastější maligní kožní nádor. Jeho vý-
skyt se v posledních 15 letech zdvojnásobil. 
Příčina onemocnění je stejně jako u dalších 
zhoubných onemocnění nejasná. Hlavním etio-
logickým faktorem je chronické, dlouhodobé 
vystavování kůže UV záření. 
 
Spinocelulární karcinom 
V malém procentu metastázuje především do 
regionálních lymfatických uzlin. Zvýšené riziko 
metastázování mají nádory větší než 2 cm, málo 
diferencované tumory, nádory rtu a boltce. 
 
Maligní melanom  
Je nejzhoubnější nádorové onemocnění kůže. 
Maligní melanom není častým onemocněním, 
představuje jen 5–7 % všech zhoubných kož-
ních nádorů. Agresivita nádoru však řadí mela-
nom mezi nejzávažnější maligní onemocnění 
vůbec. Rozlišují se čtyři základní morfologické 
formy maligního melanomu: 
1) Povrchově se šířící maligní melanom 

Patří k nejčastějším typům melanomu. 
Tvoří zhruba 65 % těchto nádorů. Roste 
nejprve povrchově a v pozdější fázi začne 
pronikat také do hlubších vrstev kůže. Na 
kůži se takový růst projevuje vytvořením 
hrbolku na tmavě hnědé až černé plošce. 

2) Nodulární melanom 
Pro tuto formu kožního melanomu je od 
počátku charakteristický patrný hrbol vyvý-

šený nad okolní kůži, který rovněž signali-
zuje, že nádor prorůstá do větší hloubky 
kůže. Tvoří zhruba 20 % všech melanomů. 

3) Lentigo maligna melanom 
Vzniká na kůži s patrnými známkami po-
škození slunečním zářením. Jedná se 
o plošná ložiska, na nichž se střídají světlej-
ší a tmavší odstíny hnědé barvy. Nejčastěji 
se objevuje u starších osob. 

4) Akrolentiginózní melanom 
Akrolentiginózní melanom je forma, která 
vzniká především na periferních partiích 
lidského těla, typicky na ploskách či dlaních 
nebo pod nehty. Je záludná v tom, že může 
zpočátku vypadat jako bradavice, modřina 
či mozol (Arenbergerová, Arenberger, 
2005). 

 
Ochrana proti UV záření 
Stínění a oděv jsou nejefektivnější ochranou 
proti účinkům UV záření. Je však nutné počítat 
i s odraženým světlem. Ochrana oděvem je 
závislá na jeho barvě. Nejlépe chrání barevné 
oděvy, které pohlcují nejen více UV záření, ale 
i viditelného světla a infračerveného záření. 
Nevýhodou tohoto jevu je nepříjemné zahřívaní 
oděvu. Tenké, bílé nebo dokonce vlhké tkaniny 
chrání méně. Syntetické materiály (nylon, da-
cron apod.) propouštějí méně UV záření než 
bavlněná vlákna. Některé oděvy mají dokonce 
od výrobce deklarovaný UPF (UV protecting 
factor), který udává propustnost pro UV záření. 
UPF nad 50 znamená vynikající ochranu. Je 
doporučovaný zejména u malých dětí, které se 
často pohybují na slunci. 

Nejúčinnější ochranou očí jsou brýle s tzv. 
UV filtrem. Existují čtyři normalizované katego-
rie filtrů: kategorie 0 – bezbarvý nebo velmi 
světlý filtr; kategorie 1 – světlý filtr; kategorie 
2 – středně tmavý filtr; kategorie 3 – tmavý filtr, 
nevhodný pro řízení motorových vozidel; kate-
gorie 4 – velmi tmavý filtr, nevhodný pro řízení 
motorových vozidel (UV záření a kontaktní 
čočky, 2007). 
 
Systémová ochrana 
Tento způsob ochrany se ordinuje jen při někte-
rých fotodermatózách. Jedná se například 
o antimalarika, léky ovlivňující prostaglandiny 
a karotenoidy. Nejvíce se používá beta-karoten, 
který má současně i antioxidativní účinky. Podá-
vání beta-karotenu je založeno na jeho selektiv-



ní akumulaci v podkožní tukové tkáni, která 
dovoluje, aby tento pigment (rozptýlený jak 
v epidermis, tak v dermis) účinkoval jako mem-
bránový stabilizátor a vychytávač různých fo-
rem reaktivního kyslíku, které jsou vyvolány UV 
ozářením (Ettler, 2001). 
 
Aktivní ochrana 
Mezi aktivní ochranu se řadí tzv. fotoprotektiv-
ní adaptace a fotochemoprotekce. 
● Fotoprotektivní adaptace znamená opako-

vané (6–10×) ozáření UV zářením těsně 
podprahovými dávkami, které podpoří 
přirozené mechanismy (Ettler et al., 1997). 

● Fotochemoprotekce zahrnuje použití pří-
pravku s nízkým obsahem látky 5-MOP 
a zároveň UV-B absorbujícího sunscreenu 
(SPF 6–8) spolu s expozicí přirozeným 
slunečním světlem nízkých dávek. 5-MOP 
(5-methoxypsoralen neboli bergapten) patří 
mezi furokumariny, fytotoxické látky, které 
jsou účinné jak v přímém kontaktu 
s pokožkou, tak po perorálním užití. Po 
ozáření UVB zářením ve vlnových délkách 
230–380 nm se stávají pro člověka toxické. 
Kombinace všech tří faktorů vyvolá mírné 

ztluštění stratum corneum (nejvrchnější 
vrstva epidermis) a produkci melaninu 
(Rostová, 2006). 

 
Pasivní ochrana 
Sunscreeny jsou látky, které ochraňují lidskou 
kůži před působením UV záření. Tyto přípravky 
jsou dodávány v podobě roztoků, gelů, krémů. 
Doporučení Evropské komise 2006/647/ES 
zavádí nové požadavky na způsob značení výše 
ochrany, který je srozumitelný pro spotřebitele. 
Nově musí každý prostředek zajistit nejen 
ochranu proti UVB záření, ale i ochranu proti 
UVA záření. Ochrana proti UVA záření musí 
představovat minimálně jednu třetinu hodnoty 
udávané pro ochranu proti UVB. Pro značení 
výše ochrany proti UVB se používají 4 katego-
rie: nízká (SPF 6–10), střední (SPF 15–25), vy-
soká (SPF 30–50) a velmi vysoká SPF (50+). 
Kromě značení kategorie je možno nadále uvá-
dět i konkrétní hodnotu SPF (sun protection 
factor) (Ettler, 2006). 

Pro dobrou srozumitelnost varování doporu-
čuje Komise použít následující piktogramy (obr. 2) 
(převzato z http://www.dolceta.eu/ceska-repub-
lika/Mod3/spip.php?article380). 
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Chraňte se oděvem,  
klobouk a brýle poskytují 
další ochranu. 

Aplikujte ochranné pro-
středky v dostatečném 
množství a opakovaně 

Vyvarujte se slunečnímu 
záření v době poledne. 

Nevystavujte kojence 
a malé děti přímému 
slunci. 

Prostředek poskytuje 
ochranu proti UVA 
v požadované výši. 

Obrázek 2  Piktogramy 
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Kožní fototypy a přirozená ochrana 
Je všeobecně známo, že reakce na slunění není 
u každého člověka zcela stejná. Lidská kůže 
vykazuje určité rasové odchylky, které se proje-
vují zejména odlišnou barvou. Každý člověk by 
měl proto znát fototyp své kůže, aby se mohl 
účinně chránit. Podle jednotlivých typů je odvo-
zen tzv. bezpečný čas pro první expozici na 

slunci bez reakce. U prvního typu je to 5–10 
minut, u druhého typu 10–20 minut, u třetího 
typu 20–30 minut a u čtvrtého typu až 40 mi-
nut. Tyto hodnoty platí pro dospělé osoby. Ko-
jenci by měli být před sluncem chráněni a děti 
do tří let by měly být na slunci minimálně 
(Ettler, 2001). 

Tabulka 1  Kožní fototypy – typy kůže a jejich reakce na sluneční záření 

Typ kůže Označení Reakce na slunění Ochranná reakce kůže 

I. 
(kůže nápadně světlá, 

pihy husté, vlasy rezavé, 
oči modré, zřídka hnědé, 

prsní bradavky velmi 
světlé) 

Keltský typ (2 %) vždy těžký 
žádná, červená kůže bez 
pigmentace, za 1–2 dny 

se loupe 

II. 
(kůže trochu tmavší než 
I., pihy řídké, vlasy blond 

až hnědé, oči modré, 
zelené, šedé, prsní bra-

davky světlé) 

Evropan se světlou 
pletí (12 %) 

vždy silný 
velmi slabá pigmentace, 

kůže se loupe 

III. 
(kůže světlá nebo světle 
hnědá, pihy žádné, pig-
mentové névy hnědé, 

prsní bradavky tmavší) 

Evropan s tmavou 
kůží (78 %) 

mírný pigmentace 

IV. 
(kůže světle hnědá nebo 
olivová, pihy žádné, pig-

mentové névy tmavé, 
vlasy tmavé, oči tmavé, 
prsní bradavky tmavé) 

středomořský typ 
(8 %) 

téměř nikdy 
rychlá reakce, hluboká 

pigmentace 

(Zdroj: Jirásková, M. Světlo 4, 2007) 

Opalování v soláriích 
Světová zdravotnická organizace se v srpnu 
2004 obrátila na vlády zemí, které se nově staly 
členy EU s informací o své iniciativě v oblasti 
prevence poškozování zdraví vlivem UV záření 
při opalování v soláriích. Používané přístroje 
vyzařují UVA a UVB záření, obojí poškozuje 
DNA v buňkách kůže. UVB o vlnové délce 
295–320 nm má velmi dobře známé karcino-
genní účinky a vede k rozvoji novotvarů na 
kůži. Současné vědecké studie dokazují, že vy-
soké dávky dlouhovlnného UVA záření se na 

tvorbě karcinomu podílejí. V zásadě solária 
emitují především UVA a malou dávku UVB. 
V posledních letech jsou ozařovací lampy vyrá-
běny tak, že produkují více UVB, aby se přiblí-
žily slunečnímu spektru a urychlilo se opálení 
(Lajčíková, 2005). Nové studie prokazují závis-
lost mezi užíváním solária a výskytem maligního 
melanomu, bazocelulárního karcinomu kůže 
a skvamózní formy karcinomu kůže. Je široce 
rozšířen omyl, že opálení získané v soláriu chrá-
ní kůži před spálením při letním pobytu na slun-
ci. Ve skutečnosti toto opálení chrání proti slu-



nečnímu spálení jen v omezené míře. Opálení 
ze solária poskytuje ochranu srovnatelnou 
s nízkým ochranným faktorem (SPF 2–3). 

Mezinárodní komise pro ochranu před 
neionizujícím zářením doporučuje vyhnout se 
návštěvě solária: 
● lidem mladším než 18 let; 
● těhotným ženám; 
● lidem s teplotou nebo užívajícím jakékoliv 

léky (nutná konzultace s lékařem); 
● osobám s pokožkou, která se špatně opalu-

je a je pokryta velkým počtem névů (víc 
než 30); 

● osobám, které mají tendenci k tvorbě pih 
a v minulosti se na slunci spálily; 

● osobám s prekancerózami (např. solární 
keratózy) nebo které měly v minulosti ma-
ligní kožní léze či sluněním poškozenou 
pokožku (vrásky ve tváři, nepravidelné 
pigmentové skvrny na tváři či na rukou); 

● nepoužívat v soláriích kosmetiku, která 
zvyšuje citlivost vůči UV záření (zejména 
parfémy) (Lajčíková, 2005). 

 
ZÁVĚR 
Schopností UV záření je rozkládat makromole-
kulární látky a v důsledku toho poškozovat ži-
vočišné buněčné struktury, včetně nosičů gene-
tických informací DNA a RNA. UV záření mů-
že na lidské pokožce vyvolávat řadu chemic-
kých a biologických reakcí, které se v závislosti 
na celkové absorbované dávce projevují různým 
stupněm zánětu pokožky – od tvorby erytému 
přes vznik puchýřů až k nekróze tkáně. Proto je 
doporučováno lidem sledovat tzv. UV-index, 
což je mezinárodně standardizovaná bezroz-
měrná veličina charakterizující úroveň erytémo-
vého slunečního ultrafialového záření dopadají-
cí na zemský povrch, vyjadřující biologický 
efekt na lidské zdraví. Používá se k informova-
nosti obyvatelstva o možném negativním vlivu 
UV záření na lidský organismus (Ultraviolet 
radiation and human health, 2009). Dlouhodo-
bé působení UV záření může na kůži vyvolat 
i chronické změny, které již mohou být do jisté 
míry nevratné – aktinické stárnutí kůže 
(photoageing) a narušení imunitních reakcí 
(fotoimunosuprese), které se mohou spolupodí-
let na rozvoji rakoviny kůže (fotokarcinoge-
neze). Nejvážnější zdravotní dopad účinků UV 
záření na kůži představují kožní zhoubné nádo-
ry. Tzv. aktinické keratózy představují plošné 

rohové novotvary, které mohou být předstup-
něm pro vznik bazaliomu a spinaliomu. Oproti 
tomu melanom, nádor z pigmentotvorných 
buněk, může vznikat na kůži po celý život spíše 
na základě akutních solárních popálení až do 
puchýřů. Je z kožních nádorů nejnebezpečnější, 
protože rychle metastázuje. Maligní melanom se 
vyskytuje stále častěji. Za posledních třicet let 
stoupl počet případů v ČR 4×. Muži a ženy jsou 
postiženi téměř stejnou měrou (někteří autoři 
uvádějí větší výskyt u žen v poměru 1,5:1 
(Hercogová, 2010). Na základě výše uvedených 
skutečností je v současné době kladen velký 
důraz na prevenci a ochranu před UV zářením. 
 
 
 
* Tento článek byl podpořen grantovou agentu-

rou „Fond rozvoje vysokých škol Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR“. Název 
projektu: „Edukační materiál pro výuku před-
mětů se zaměřením na mechanizmy účinků 
ionizujícího a neionizujícího záření“, číslo 
projektu 2/2010. 
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MAJÚ NAŠE VYSOKÉ ŠKOLY POMÁHAŤ RIEŠIŤ ZDRAVOTNÉ 
A SOCIÁLNE PROBLÉMY DOMA ALEBO V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH? 
 
 
Libuša Radková1, Miloš Velemínský2 
 
1Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů 

Niektoré naše vysoké školy sa rozhodli pomáhať 
riešiť zdravotné a sociálne problémy v rozvojo-
vých krajinách. Spomeňme len ich pracoviská 
v Keni, Sudáne, Burundi, Ugande, Zambii, Kam-
bodži, Haiti, na Ukrajine, v Rusku, Rumunsku 
a inde. Často sa objavujú kritické hlasy voči ta-
kejto angažovanosti a pritom sa stavajú otázky, 
ktoré možno sumarizovať asi takto: „Nemáme 
dosť problémov doma, ktoré treba riešiť? 
A prečo sa angažovať ešte v rozvojovej pomo-
ci?“ Je zaujímavé, že tieto otázky stavajú hlavne 
tí, čo sa o žiadnu pomoc ani doma, ani v rozvo-
jových krajinách nezaujímajú, a ešte menej sú 
ochotní sa do pomoci aktívne zapojiť. 

Poslanie vysokých škôl so zdravotne sociál-
nymi fakultami je v mnohom podobné ostatným 
vysokým školám, vzdelávať a vychovávať svo-
jich študentov k budúcemu povolaniu, učiť ich 
rešpektovať ľudské práva, potláčať akékoľvek 
prejavy rasizmu a xenofóbie, formovať u nich 
pozitívny vzťah, ba lásku k povolaniu a konečne 
motivovať ich k vedecko-výskumnej práci. Zdra-
votne sociálne fakulty naviac kladú pri svojich 
študentoch okrem teoretických vedomostí veľký 
dôraz na praktickú výchovu a vzdelanie. Praktic-
ká výchova sa uskutočňuje v zdravotníckych 
a sociálnych zariadeniach v najbližšom okolí 
fakúlt, počas letnej prázdninovej praxe v týchto 
zariadeniach ako aj v zariadeniach detašovaných 
pracovísk, kde sa učia študenti vnímať zdravotné 
a sociálne problémy najmä rizikových skupín 
obyvateľstva, tieto odhaľovať, analyzovať, hľa-
dať a nachádzať riešenie. Dnes môžeme 
k výchovnému pôsobeniu pripočítať aj motivo-
vanie študentov k dobrovoľníckym aktivitám 
v rôznych spoločensky prospešných neziskových 
zariadeniach v ich voľnom čase, veď urobiť 
niečo naviac, niečo, čo nie je mojou povinnos-
ťou, ale čím môžem prispieť tým, ktorí to naj-
viac potrebujú, patrí k naobohajúcejším zážit-
kom človeka. Prínos dobrovoľníkov oceňuje aj 
Európska únia, ktorá vyhlásila budúci rok za 
Európsky rok dobrovoľníkov, a do dobrovoľníc-

kej činnosti sa zapájajú aj študenti a učitelia na-
šich fakúlt.  

Učia sa takto v praxi vidieť a poznať prob-
lémy iných ľudí a zároveň zbavovať sa egoizmu 
a tak častej vlastnosti u niektorých, ako je ľaho-
stajnosť, nachádzanie vinníkov a kritizovanie 
pomerov. Naša spoločnosť však potrebuje nie 
kritikov, ale budúcich absolventov vysokých škôl, 
angažovaných sa aktívne zapájať do riešenia spo-
ločných problémov. Spomeňme len nezamestna-
nosť, chudobu, civilizačné choroby, chronické 
choroby spojené so starnutím populácie, poruchy 
duševného zdravia, úrazy a ich následky a pod.  

Ak bude moderný absolvent našich vyso-
kých škôl odchádzať do života obohatený  vedo-
mosťami, ale zároveň len  individualisticky 
a egoisticky orientovaný na seba, svoju rodinu, 
svoje záujmy a subjektívne potreby, je to príliš 
málo. Potom vidíme ako naliehavú požiadavku 
a potrebu celej spoločnosti urobiť pri výchove 
absolventov oveľa viac. Veda a vedomosti, ktoré 
neslúžia humanite, nenapĺňajú svoje základné 
poslanie. 

Naše malé krajiny sa tak prejavujú vo svete 
ako krajiny solidárne a spolu sa podieľajúce na 
pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Pred 
zemetrasením na Haiti, jednej z najchudobnej-
ších krajín sveta, tam pôsobili naši lekári a zdra-
votníci a po zemetrasení boli medzi prvými, ktorí 
pomáhali a organizovali záchranné práce. 

Učiteľ učí, vzdeláva a vychováva svojich 
študentov, ponúka im svoje vedomosti a skúse-
nosti, motivuje k štúdiu, ale najefektívnejšie pô-
sobenie je v osobnom príklade. Preto vítame 
zriadenie odboru rozvojové štúdie na Zdravotne 
sociálnej fakulte v Českých Budejoviciach. Nikdy 
sme neobchádzali zdravotné a sociálne problémy 
doma, ale prácou na rozvojových programoch 
sme získali nové skúsenosti a nadhľad tak užitoč-
ný pri riešení problémov aj doma. 
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NESEZDANÉ SOUŽITÍ – SOUČÁST PROMĚNY RODINY (přehledová studie) 
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Nesezdané soužití 
 

„Nesezdané soužití“ je asi nejfrekventovanější 
výraz pro dlouhodobější životní společenství 
dvou osob odlišného pohlaví, které žijí ve svaz-
ku podobném manželství, aniž by byly oficiálně 
sezdány (Rabušic, 2001; Hrušáková, Králíčková, 
2006). Dalšími termíny, jež používají zahraniční 
odborníci pro toto životní společenství, jsou 
„společné soužití“ (living together), „konsenzuální 
svazek“ (consensual union), „dvoustupňové man-
želství“ (two-step marriage), „kamarádské manžel-
ství“ (companionate marriage), „manželství na 
zkoušku“ (trial marriage) atd. Termín, který je 
většinou přijímán, je právě „nesezdané soužití“ 
neboli „nesezdaná kohabitace“ (unmarried coha-
bitation) (Rabušic, 2001, s. 193). Můžeme se 
však také setkat s termínem „faktické manžel-
ství“ (Český statistický úřad, 2004), ale i se 
„životem na psí knížku“. Pro přehlednost je 
použit v textu pouze termín nesezdané soužití. 

Ač je nesezdané soužití v současné době 
často skloňováno v nejrůznějších informačních 
zdrojích, nejde o nový jev, je znám již 
z dávných dob. V současné době však dochází 
k nárůstu způsobu tohoto soužití, mění se jeho 
kvantita i kvalita a veřejností je oproti dobám 
minulým přijímáno (především jako předstupeň 
manželství). V naší společnosti se společně 
s poklesem sňatečnosti, odkládáním sňatku do 
vyššího věku, nárůstem rozvodovosti a zvyšo-
váním porodnosti mimo manželství začíná roz-
šiřovat od počátku devadesátých let. V západ-
ních zemích je výrazným znakem proměny po-
pulačního chování již od konce let šedesátých. 
Hamplová a Pikálková (2002) zmiňují v souvis-
losti s nesezdaným soužitím „moderní“ variantu 
partnerského života, což je pro tento jev asi 
nejpříznačnější adjektivum. Podle Rabušice 
(2001) se nesezdané soužití, dříve dokonce 
označováno za deviantní chování, stává 
v některých zemích sociální normou. I u nás, 
jak zmiňuje Šmolka (2002), se tento alternativní 

způsob života stává běžnou záležitostí nejen 
mezi nevěřícími. Stále častěji ho praktikují po 
čase i mladí věřící, přestože je v církvi toto sou-
žití považováno za nemorální. 

Singly (1999), ale i Rabušic (2001) a Možný 
(2002) zmiňují, že jde o soužití individualizova-
né, orientované na seberealizaci každého z part-
nerů, soužití umožňující pocit individuální svo-
body a výrazné osobní identity. Možný (1999, 
s. 17–18) se však k individualismu v Česku ne-
staví příliš optimisticky: „Individualismus v Česku 
zvlčil: ztratil se z něho smysl pro odpovědnost, bez 
kterého se nutně stává svou vlastní smutnou karika-
turou. Kamsi se vytratila hrdost individua, že 
všechny jeho činy jsou morálně ospravedlnitelné, 
a bez této hrdosti nezůstává z individualismu nic 
než chytrácký utilitarismus a sobectví beze všech 
skrupulí.“ Za změnami rodinného chování je 
z výše uvedeného vidět především změny hod-
notové. Podle Hamplové (2003b) jde při posu-
zování demografických změn v těchto přípa-
dech o normativní přístup. Naproti tomu je 
ještě druhý možný pohled na rozšíření nesezda-
ného soužití, který poukazuje na změnu objek-
tivních podmínek (situace na pracovním trhu 
apod. – „to, co lidé mohou“). Jedná se o teorie 
racionální volby (Hamplová, 2003b). Na základě 
vlastního kvalitativního výzkumu (v letech 2008 
až 2010 uskutečněna v rámci doktorského stu-
dia Miluše Vítečkové analýza nesezdaných sou-
žití, ve kterých jsou vychovávány děti – 30 po-
lostrukturovaných rozhovorů) je možné uvažo-
vat o prolínání obou teorii, neboť jsou spatřo-
vány jak změny hodnotové, tak změny objektiv-
ních podmínek. 

Podle Rabušice (2001) má rozšíření nese-
zdaného soužití souvislost také se změnou tra-
dičního vzorce cesty do manželství (láska → 
chození spolu – námluvy → sňatek → pravidel-
ný sex → děti). Fáze námluv bývá nahrazena 
právě nesezdaným soužitím. Sex již není podmí-
něn manželstvím, oslabuje se následnost vstup 
do manželství → rodičovství. Zvyšuje se počet 
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nesezdaných soužití, do kterých se rodí děti. 
Nejedná se tedy pouze o nesezdané soužití „na 
zkoušku“ před vstupem do manželství, ale 
v posledních desetiletích se ve vzrůstající míře 
stává i alternativou k manželství. V době, kdy se 
snižuje plodnost párů, může být nesezdané sou-
žití i „čekáním na úspěšné otěhotnění“, které 
v případě úspěchu většinou končí sňatkem až 
po narození dítěte.  

Fázování životního cyklu (podle Rabušice, 
2001) z hlediska uzavírání a rozpadu partner-
ských svazků nesezdaného soužití (příklady 
nejčastějších kombinací vzájemného fázování 
sňatků, rozvodů a nesezdaných soužití – koha-
bitací) znázorňuje obrázek 1. 
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Obr. 1  Různorodost fázování partnerských svazků během životního cyklu v současných 
vyspělých společnostech 

Nesezdané soužití může mít různé podoby. 
Může jít o krátkodobé soužití, ale i o dlouhodo-
bý vztah, do kterého se rodí děti a je alternati-
vou manželství. Na základě určitých faktorů 
jsou vytvořeny kategorie (typologie) nesezda-

ných soužití. Z výše uvedeného modelu Rabuši-
ce (2001) vyplývají čtyři základní typy nesezda-
ného soužití: 1) soužití porozvodové; 2) soužití 
snoubenecké; 3) soužití dočasné; 4) soužití na-
místo manželství. I Možný (1987) uváděl po-
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dobné dělení (do tří vyhraněných a jedné pře-
chodné formy kohabitantů). Mládek a Širočko-
vá (2004) zmiňují dva základní typy, které dále 
člení na dva subtypy: 1) předmanželské kohabi-
tace [a) kohabitace jako testování partnerství 
(„manželství“ na zkoušku), b) kohabitace jako 
předstupeň manželství]; 2) kohabitace jako 
dlouhodobé účelové spolužití [a) kohabitace 
jako alternativa manželství, b) kohabitace jako 
funkční partnerství]. Bumpass a Sweet (1989) 
rozlišují typy nesezdaných dle délky trvání vzta-
hu: 1) vztahy, které trvají přibližně 2 roky a po-
tom končí buď vstupem do manželství, nebo 
rozchodem; 2) vztahy trvající do pěti let 
(předstupeň manželství); 3) dlouhotrvající vzta-
hy, u nichž je malá pravděpodobnost, že končí 
manželstvím (asi 1/10 nesezdaných párů). San-
dra Buchler et al. (2009) při výzkumu sociálních 
a demografických vlastností nesezdaně žijících 
v Austrálii užívá typologie, která dělí nesezdané 
páry podle vůle uzavřít manželství a podle před-
chozího manželského stavu (tzn. zda byli, či 
nebyli sezdáni). Všechny typologie lze zestručnit 
tak, jak to udělala Hamplová, Pikálková (2002), 
které dělí nesezdané páry pouze na předmanžel-
ská nesezdaná soužití a dlouhodobá nesezdaná 
soužití. Problémem zařazování do těchto typo-
logií je fakt, že není možné určit, jak tyto vztahy 
dopadnou. Při kategorizování lze vycházet pou-
ze ze situace, která předcházela současnému 
stavu, tedy z toho, zda se jedná o svobodné, 
rozvedené či ovdovělé a dále je pak možné pou-
ze hovořit o určitém úmyslu do budoucna. Zde 
je však možné vidět úskalí, neboť úmysl je něco, 
co není uchopitelné, pevně dané, konstantní. 

Nejvýstižnější se zdá být typologie Buchler 
et al. (2009), avšak vzhledem k tomu, že jde 
současně o soužití dvou lidí, může dojít 
i k situaci, kdy mají partneři odlišnou představu 
o vztahu a o jeho budoucnosti. V tomto přípa-
dě lze tedy hovořit o určitém kompromisu, kte-
rý v typologiích postrádáme. Šmolka (2004) vidí 
navíc v této souvislosti v této situaci úskalí ne-
sezdaného soužití, kdy by dal jeden z partnerů 
přednost tradičnímu manželství a druhý méně 
tradiční formě soužití. 
  
Rozšíření nesezdaného soužití 
Statistické zmapování nesezdaného soužití je 
problematické, špatně zachytitelné. Údaje 
o nesezdaném soužití, o jeho výskytu lze nalézt 
v sociologických a demografických průzku-

mech, tudíž je zde určitá míra nepřesnosti. Pod-
statné rysy však vysledovat jde a určitá data 
existují. Z nich je možné vyčíst, že je nesezdané 
soužití nejvíce rozšířeno ve Švédsku a v Dán-
sku, dále pak na Islandu. Skandinávské země 
byly prvními průkopníky, mezi kterými se po 
druhé světové válce začaly rozšiřovat jiné formy 
soužití než manželství. V současné době se tu 
rodí mimo manželství každé druhé dítě. Nejmé-
ně je nesezdané soužití rozšířeno především 
v zemích jižní Evropy (Španělsko, Portugalsko, 
Itálie, Řecko) a Irsku (Rabušic, 2001; Chaloup-
ková, Šalamounová, 2004; Kiernan, 2004). 

V Čechách proběhly první průzkumy týka-
jící se nesezdaného soužití v letech 1985–86, 
následně byly zopakovány v období 1990–91. 
Nebyly provedeny na celé populaci, ale týkaly se 
pouze snoubenců, kteří v té době uzavírali sňa-
tek (v těchto případech se tedy jednalo ve 
100 % o nesezdané soužití jako předstupeň 
manželství). O výsledcích informovali Možný 
a Rabušic (1992). Z výzkumu je patrné, že již 
v těchto letech docházelo k nepatrnému zvýšení 
nesezdaných párů (ze 46 % v období 1985–86 
na 48 % v období 1990–91) (Rabušic, 2001). Na 
základě těchto údajů je možné konstatovat, že 
již začátkem devadesátých let předcházelo kaž-
dému druhému manželství nesezdané soužití. 
Vzhledem k tomu, že je v současné době z vel-
ké části fáze „chození“ nahrazována nesezda-
ným soužitím, je pravděpodobné, že by toto 
procento bylo daleko vyšší. Zmíněné údaje se 
vztahovaly pouze ke snoubencům. Pokud se 
zaměříme na širší spektrum dotazovaných, cel-
kovou populaci starší 18 let, byla dalšími šetře-
ními International Social Survey Program (dále 
jen ISSP) 1994 „Rodina a gender role“ a ISSP 
2002. Jde o dlouhodobý mezinárodní výzkumný 
projekt. Cílovou populací je populace České 
republiky starší 18 let. V roce 1994 (ISSP 1994) 
jde o údaje o 1 024 respondentech, v roce 2002 
(ISSP 2002) bylo dotázáno 1 289 respondentů. 
Podle získaných údajů žilo v nesezdaném souži-
tí v roce 1994 5,7 % respondentů, v roce 2002 
se jejich podíl zvýšil na 8 % (Chaloupková, 
2006a). Narůst nesezdaného soužití dokládá 
i výzkum TSS 1999 (šetření sociální stratifikace 
a mobility). Velikost výzkumného souboru, 
který byl vybrán náhodnou volbou, činila 4 744 
osob ve věku 18–69 let. Šlo o součást projektu 
„Deset let transformace české a slovenské spo-
lečnosti“ řešeného na Sociologickém ústavu AV 
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ČR. Z údajů tohoto šetření vyplývá, že v té do-
bě bylo v nesezdaném soužití 6,3 % populace 
(Tuček, 2000). Nárůst nesezdaného soužití je 
vidět i ze srovnání údajů ze Sčítání lidu, domů 
a bytů z let 1991 a 2001. V tabulce 1 je uvedeno 
zastoupení nesezdaných soužití v úhrnu úpl-
ných rodin v letech 1991 a 2001. Výhodou těch-
to údajů je možné rozlišení nesezdaných soužití 
bezdětných a s dětmi. Nevýhodou je, že není 
patrné, zda se jedná o děti z předchozích vztahů 
či narozené do nesezdaných soužití. Současně je 
možné přepokládat, že je výskyt nesezdaného 
soužití v datech Sčítání lidu, domů a bytů pod-
hodnocen, neboť jde pouze o ty, jež se 

v bytovém listu označili jako druh či družka ve 
vztahu k uživateli bytu, kteří mají shodné trvalé 
bydliště. Ti, co mají rozdílné trvalé bydliště, 
přestože žijí nesezdaně, i ti, jež žijí např. v bytě, 
domě u rodičů, zachyceni nejsou. Mohou chy-
bět i páry, kdy se muž a žena jako druh a družka 
neoznačili. 

Ze všech zmíněných výzkumů je tedy patr-
né, že dochází k rozšíření počtu těch, kteří žijí 
v nesezdaném soužití, že dochází k nárůstu 
nesezdaného soužití, tudíž lze konstatovat 
v této oblasti progresivní vývoj. 
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Tabulka 1  Nesezdaná soužití a jejich zastoupení v úhrnu úplných rodin v letech 1991 a 2001 

  1991 2001 Přírůstek, 
úbytek   Abs. % abs. % 

Úplné rodiny celkem 2 512 893 100,0 2 333 592 100,0 –179 301 

Z toho nesezdaná soužití 84 934 3,4 125 269 5,4 40 335 

Úplné rodiny bez dětí 1 117 025 100,0 1 242 822 100,0 125 797 

Z toho nesezdaná soužití 45 449 4,1 73 850 5,9 28 401 

Úplné rodiny s dětmi 1 395 868 100,0 1 090 770 100,0 –305 098 

Z toho nesezdaná soužití 39 485 2,8 51 419 4,7 11 934 

Zdroj: Český statistický úřad (2004) 

V letech 2005–06 provedl Český statistický 
úřad ještě šetření Životní podmínky 2006 (EU 
SILC 2006). Do tohoto šetření bylo zahrnuto 
4 286 opětovně navštívených domácností 
z šetření z roku 2005 a nově 5 750 náhodně 
vybraných domácností z celého území České 
republiky. Z tohoto šetření vyplývá, že je 
v České republice celkem přes 4 miliony do-
mácností (v 64,2 % domácností žije úplná rodi-
na – úplné rodiny čisté nebo s dalšími příbuzný-
mi, 11,2 % jsou neúplné rodiny, 23,7 % jsou 
domácnosti jednotlivců a zbývající 1 % tvoří 
nerodinné domácnosti). Jako faktická manžel-
ství (tedy nesezdané soužití) se označilo 11 % 
párů. Na celkovém počtu domácností se faktic-
ká manželství podílela 6,2 % (Český statistický 
úřad, 2008). 

Stejně tak jako u nás koncem dvacátého 
století klesá míra uzavírání manželských svazků 

a narůstá počet nesezdaných soužití, dochází 
k proměně populačního chování, k těmto je-
vům, jak uvádějí Hoem et al. (2009), také 
v Rusku, Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Ve 
většině zemí východní Evropy je možné zevše-
obecnit fakt, který uvádějí Bradatan a Kulcsar 
(2008) v souvislosti s Maďarskem. Poukazují na 
patrný vliv sledování zahraničních trendů, na to, 
že lidé žijící v Maďarsku jsou stále mnohem 
více vystaveni vzorům chování západních zemí. 
Je tedy i zde možné předpokládat, že se počet 
nesezdaně žijících zvýší i v budoucnu. Dle Selt-
zera (2000) lze na základě výzkumu z let deva-
desátých i u amerických rodin očekávat, že i ony 
budou pokračovat v tomto trendu. Uvádí, že se 
tyto vztahy mohou brzy stát pevnou institucí, 
současně je však velmi nepravděpodobné, že 
budou mít přednostní postavení před manžel-
stvím a rozením, výchovou dětí v manželství. 
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Tento trend je patrný např. i ve Velké Británii 
(Kiernan, 2004), Austrálii (Dempsey,  De Vaus  
2004). 

 

Porovnat výskyt nesezdaného soužití 
s ostatními evropskými státy je pak možné na 
základě šetření ISSP 2002 (viz výše). Ve Švéd-
sku žilo v této věkové skupině (starší 18 let) 
v sezdaném svazku osm lidí ze sta, avšak skoro 
každý druhý mladý respondent žil v nesezda-
ném soužití. V podílu nesezdaných svazků pak 
následovaly Francie a Nizozemí. Méně než pět 
dotázaných ze sta žilo v neformálním svazku na 
Slovensku a v Polsku (Chaloupková, Šalamou-
nová, 2004). Na Slovensku navíc dokonce do-
chází k opačnému jevu než v ostatních státech. 
V roce 1980 bylo podle Štatistického úradu 
Slovenskej republiky (2009) 31,2 tis. nesezda-
ných soužití a v roce 1991 se tento počet snížil 
na 20,9 tis. Podle Pilinské et al. (2005) došlo 
k tomuto poklesu zřejmě v důsledku strachu ze 
zneužití deklarovaných údajů. Při dalším sčítání 
v roce 2001 došlo k nárůstu na 30,5 tis. nese-
zdaných soužití. Ač z údajů Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za rok 2008 vyplývá, že 
počet uzavřených manželství byl v roce 2008 
nejvyšší od roku 1993, pokračuje současně od-
klad uzavření manželství do vyššího věku. Sňa-
tečnost je na Slovensku však velmi nevyzpyta-
telná, tudíž není možné vyloučit pokles, kolísa-
vý vývoj. Nelze odhadnout, jak se postaví mladá 
generace právě k nesezdanému soužití, zda ho 
bude považovat za předstupeň manželství či se 
ve větší míře prosadí jako celoživotní forma 
partnerského soužití (Štatistický úrad Slovenskej 
republiky, 2009). I když se manželství na Slo-
vensku dle Pilinské et al. (2005) těší velké popu-
laritě, lze očekávat, že počet osob žijících 
v manželství bude s největší pravděpodobností 
klesat. Je pravděpodobné i to, že bude počet 
nesezdaného soužití stoupat, neboť je pro 
mladé projevem moderního životního stylu 
(Pilinská et al., 2005). 

 

Přestože dochází k nárůstu nesezdaného 
soužití (z výzkumů výše uvedených je vidět 
nárůst v časových posunech), ke zvyšujícímu se 
počtu dětí narozených mimo manželství (data 
Českého statistického úřadu ukazují, že se v České 
republice během posledních desetiletí výrazně zvý-
šil podíl dětí narozených mimo manželství – v roce 
2009 dosahoval 38,8 %, v roce 1989 to bylo pouze 
7,9 %) a na základě šetření SEPM 2006 (Sociální 
a ekonomické podmínky mateřství. Bylo prvním 

specializovaným reprezentativním šetřením, které 
bylo zaměřené na sociální, ekonomickou a rodin-
nou situaci neprovdaných matek v kontextu vda-
ných matek v České republice po roce 1989. Tento 
výzkum byl zaměřen na ženy, jejichž děti se narodi-
ly od poloviny devadesátých let do počátku roku 
2006. Celkem bylo dotazováno 1 160 žen.) jde 
přibližně v polovině případů o děti narozené do 
nesezdaných soužití, lze konstatovat dle Ham-
plové (2000); Hamplové et al. (2003) a Černé 
(2005), že v české společnosti představuje nese-
zdané soužití spíše předstupeň než alternativu 
manželství. 
 
Kdo jsou ti, kteří žijí v nesezdaném soužití? 
Již podle Možného a Rabušice (1992), kteří 
informovali o prvních průzkumech nesezdané-
ho soužití u snoubenců (1985–86, následně 
zopakovaných v období 1990–91 – viz výše), 
bylo nesezdané soužití nejrozšířenější u lidí 
s nižším vzděláním. Vzhledem k tomu, že je 
nesezdané soužití charakteristické především 
pro ty, kteří jsou ekonomicky samostatní, kteří 
již „bytovou otázku“ vyřešili (Vymětalová, 
2000), je logickým závěrem, že jde tedy přede-
vším o ty, kteří mají nižší vzdělání, neboť se na 
pracovní trh dostávají dříve než studenti, kteří 
jsou samostatní až později. V tomto případě jde 
tedy o skupinu mladých svobodných lidí. I zjiš-
tění ze zahraničí poukazují na rozšíření nesezda-
ného soužití mezi těmi, jež mají nízké vzdělání 
(Thornton et al., 1992; Bradatan, Kulscar, 2008; 
Lichter, Qian, 2008). Tato zjištění je možné 
podložit i výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, 
kde nesezdanými byli převážně lidé se základ-
ním vzděláním a vyučení. Přesto dochází 
v průběhu devadesátých let k určité změně ná-
růstu lidí s vyšším vzděláním, zejména středo-
školáků s maturitou (Český statistický úřad, 
2004). I z šetření SEPM 2006 (viz výše) vyplývá, 
že matkami, které mají dítě mimo manželství 
v nesezdaném soužití, jsou ženy s vyšším 
(zejména středoškolským) vzděláním (Hamplová, 
2007). Hamplová (2003b) však na základě šetření 
ISSP 2002 (viz výše) uvádí, že získaná data ne-
potvrzují, že by v České republice vzdělání 
ovlivňovalo, zda lidé vstoupí do přímého man-
želství nebo zda začnou žít se svým partnerem 
bez sňatku. Nižší intenzita sňatečnosti vzděla-
nějších mužů i žen je dle ní daná tím, že tito lidé 
déle studují, tudíž sňatky pouze odkládají. 

Podle Českého statistického úřadu (2004) 
bylo mezi základními charakteristikami nesezda-
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ných soužití v České republice v roce 2001: 
zhruba polovina osob byla ve věku do 40 let; 
většinou se jednalo o osoby rozvedené a svo-
bodné; věřících osob byla v nesezdaném soužití 
zhruba čtvrtina. Z údajů Českého statistického 
úřadu (2004) také vyplývá, že změny věkové 
struktury osob žijících v nesezdaných soužitích 
byly nejvýraznější změnou v období 1991–2001. 
Nejdynamičtější vývoj mezi roky 1991 a 2001 
zaznamenala faktická manželství dvou svobod-
ných – většinou mladých – partnerů. Podíl těch-
to rodin se v tomto období téměř ztrojnásobil 
a dosáhl v roce 2001 zhruba čtvrtiny z celkové-
ho počtu nesezdaných soužití. Podíl nesezda-
ných soužití s partnery vyššího věku poklesl. 
V rámci výzkumu TSS 1999 (viz výše) bylo zjiš-
těno, že z 6,3 % žijících v nesezdaném soužití 
bylo 3,3 % svobodných, 2,7 % rozvedených 
a 0,3 % ovdovělých (Tuček, 2000). Podle Čes-
kého statistického úřadu (2008) a jeho šetření 
EU-SILC 2006 (viz výše) bylo nesezdané soužití 
mezi sociálními skupinami nejčastější u neza-
městnaných, z hlediska věku mezi mladšími, 
z hlediska příjmu na osobu mezi nejchudšími 
a nejbohatšími a podle počtu dětí mezi bezdět-
nými a mnohodětnými. 
  
Postoje k nesezdanému soužití 
Je nesezdané soužití vnímáno jako nová forma 
rodiny? Jaká je tolerance vůči nesezdanému 
soužití a jaké je reálné chování? V průzkumu 
Rodina 96 (realizován Sociologickým ústavem AV 
ČR, účastnilo se ho 1 496 respondentů, byl zamě-
řen na postoje lidí všech věkových kategorií) uved-
lo 65 % respondentů, že „je v pořádku, když 
spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňa-
tek“ (Kučera, 2000). Na základě výsledků vý-
zkumu provedeného v roce 1997 (sociologické 
šetření „Mladá generace“ – realizováno Sociolo-
gickým ústavem AV ČR. Zaměřeno na rodinné 
a reprodukční chování mladých svobodných lidí, 
postoje k manželství a rodičovství, objasnění vněj-
ších podmínek, plány týkající se demografického 
chování. Výzkumný vzorek – 1 320 mladých svo-
bodných lidí ve věku 18–30 let) považuje téměř 
70 % mladých svobodných lidí nesezdané sou-
žití jako vhodný předstupeň manželství 
(„manžel-ství na zkoušku“) a přibližně desetina 
z nich předpokládá, že by žila ve volném svazku 
trvale. Většina mladých lidí však svými postoji 
dokládá, že za „normální“ je stále považován 
trvalý život v manželství (Hamplová, 2000). 
Z šetření ISSP 1999 (ISSP 1999 – náboženství, 

uskutečněno na zadání Sociologického ústavu AV 
ČR agenturou SC & C – 1 224 dotázaných) je vi-
dět nárůst podpory nesezdaného soužití na 
zkoušku, kdy je nejčastěji plánovanou formou 
budoucího partnerského života mladých dosud 
svobodných lidí. Že je rozumné, aby lidé, kteří 
se chtějí vzít, spolu nejprve žili, odpovědělo 
72 % dotazovaných (Hamplová, Pikálková, 
2002). V roce 2000 byl uskutečněn demografic-
ký výzkum Population Policy Attitudes and 
Acceptance Surveys (PPA II). Šlo o druhou 
vlnu, o pokračování evropského komparativní-
ho výzkumu The Acceptance of Population 
Related Policies (PPA I – 1991). Uskutečnil se 
v devíti evropských zemích včetně České re-
publiky, kde proběhl na přelomu října a listopa-
du roku 2001 a účastnilo se ho 1 094 respon-
dentů. Naše společnost se projevila jako jedno-
značně promanželsky orientovaná. Celoživotní 
nesezdané soužití a LAT (Living Apart Toge-
ther – „oddělené společné soužití“, kdy jde 
o trvalý vztah, ale každý žije zvlášť) by volilo 
jen 7 % z dotázaných, což mimo jiné potvrzuje, 
že nesezdané soužití představuje v naší společ-
nosti spíš předstupeň sňatku než alternativu 
manželství (Hamplová, 2003a). V šetření ISSP 
2002 (viz výše) se objevily výroky: „Je dobré, 
když lidé, kteří hodlají uzavřít sňatek, spolu 
nejdříve žijí.“ „Je v pořádku, když lidé spolu žijí, 
aniž by plánovali sňatek.“ První výrok podporo-
valo 73 % respondentů, druhý výrok se těšil 
o něco menší podpoře (55 %) (Chaloupková, 
Šalamounová, 2004). V rámci výzkumu Naše 
společnost 2009 (projekt kontinuálního výzkumu 
veřejného mínění – Centrum výzkumu veřejného 
mínění Sociologického ústavu AV ČR, dotazováno 
1 082 obyvatel České republiky ve věku od 15 let) 
byl zjišťován souhlas (případně nesouhlas) 
s vybranými výroky o partnerském soužití 
a rodičovství v čase. Z něho je patrné, že se 
výrazně snížila podpora výroku o důležitosti 
manželství pro výchovu dětí (z 52 % v roce 
2003 na 36 % v roce 2009). Výrazně též klesl 
počet lidí, kteří se domnívají, že sňatek má být 
uzavřen před narozením dítěte (o 17 % oproti 
roku 2003) (Šamanová, 2010). Lze tedy konsta-
tovat, že se zvětšuje tolerance k různým for-
mám partnerského soužití, které tvoří alternati-
vu k tradičnímu manželství. 
 

Postoje versus reálné chování 
Šetření rodiny a reprodukce (FFS) z roku 1997 
zachycuje nejen deklarované postoje, ale i reálné 
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chování, čímž je možné doplnit výše zmiňované 
postoje. Výzkum vycházel z mezinárodního pro-
jektu Fertility and Family Survey, cílem bylo 
zkoumání reprodukčního chování v evropském 
regionu. V České republice bylo dotázáno 1 700 
žen, 700 mužů ve věku 15–44. Výsledky FFS pak 
překvapivě ukazují, že ačkoli mladí lidé na rovině 
postojů preferují předmanželské nesezdané sou-
žití, reálné chování je poněkud tradičnější 
(Hamplová, Pikálková, 2002). Z analýzy 
(podsoubor osob ve věku 25 až 35 let – 3 677 re-
spondentů) Haškové a Rabušice (2008), kteří vy-
cházeli z šetření „Manželství, práce a rodi-
na“ (2005) (realizováno agenturou SC & C v roce 
2005, reprezentativní vzorek 2 546 mužů a žen ve 
věku 20–40 let) a šetření „Souvislosti proměn 
pracovního trhu a forem soukromého, rodinného 
a partnerského života v české společnos-
ti“ (Proměny, 2005) (realizováno Centrem pro 
výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV 
ČR v roce 2005 na souboru 5 510 mužů a žen ve 
věku 25–54 let) vyplývá, že rychlý pokles sňateč-
nosti po roce 1998 z důvodu poklesu hodnoty 
manželství pro mladé lidi silnou oporu v datech 
nenachází. Spíše jde o odklad manželství. Ačkoli 
manželskou rodinu chápe většina mladých svo-
bodných lidí jako model pozitivní, pro celou 
polovinu z nich není tím modelem uspořádání 
soukromého života, který by pro sebe v ideálním 
případě aktuálně zvolili. Téměř polovina z nich 
by preferovala manželskou rodinu, necelá třetina 
by pak volila nesezdané soužití (s dětmi nebo bez 
nich) a téměř pětina některou z individualizova-
ných forem uspořádání soukromého života bez 
dětí, zejména partnerství se dvěma domácnostmi 
(LAT); zanedbatelný podíl by se rozhodl pro 
život bez stálého partnera/partnerky. I z šetření 
SEPM 2006 (viz výše) vyplývá (Chaloupková, 
2006b, 2007), že většina neprovdaných matek 
považuje za ideální partnerské uspořádání život 
v manželství po předchozím společném nesezda-
ném soužití „na zkoušku“. Pouze pětina nepro-
vdaných žen považuje za ideální formu dlouho-
dobé nesezdané soužití. Přímému manželství 
(bez nesezdaného soužití) by dávalo přednost 
téměř 8 % neprovdaných matek. 
 

Na základě zmapování výsledků výzkumů 
z let 1997–2009 je patrný posun k větší toleranci 
nesezdaného soužití, snižování podpory výroků 
týkajících se důležitosti manželství pro výchovu 
dětí. V postojích i v reálném chování dochází 
k oslabení manželství jako instituce, přesto je 

patrné, že reálné chování je oproti postojům tra-
dičnější. Stále je nesezdané soužití vnímáno pře-
devším jako předstupeň manželství. 
  
Motivace pro život v nesezdaném soužití 
Jak zmiňuje Giddens (1999), v případě nesezda-
ného soužití většinou nejde o plánované roz-
hodnutí, ale o stav, který postupně vyplyne ze 
vztahu samotného. Většina těchto párů má 
v úmyslu se někdy v budoucnu nechat oddat. 
Jak tyto vztahy dopadnou, však není možné 
dopředu říci. To, že dochází k rozšíření nese-
zdaného soužití, dávají různí autoři do různých 
souvislostí. Podle Rabušice (2001) vidí jedni 
důvod v menší závislosti žen na mužích, druzí 
v pečlivějším hledání vhodného partnera. Zmi-
ňuje, že jde o přirozený vývoj, který je reakcí na 
současné kulturní a ekonomické podmínky, 
a nesezdané soužití je logickým řešením životní 
fáze mezi zahájením sexuálního života a sňat-
kem, neboť toto „meziobdobí“ trvá až deset let. 
Uvádí, že již v druhé polovině šedesátých let 
považovaly první švédské páry nesezdané souži-
tí za alternativu „přežilé“ manželské instituce 
(Rabušic, 2001). Hamplová a Pikálková (2002) 
dávají do souvislosti vliv tolerance společnosti 
k nesezdanému soužití a v důsledku toho nepo-
třebnost mladých lidí svůj vztah formálně stvr-
zovat. Singly (1999) spojuje nesezdané soužití 
s projevem „postmoderní“ rodiny, kdy vztahy 
již samy o sobě nemají hodnotu. Přitažlivá není 
„šťastná rodina“, ale šťastný jednotlivec. Dal-
ším velmi rozšířeným názorem (Bologne, 1997; 
Kuchařová, 2003; Keller, 2005) je to, že se lidé 
přizpůsobují okolnostem, jako jsou časté střídá-
ní zaměstnání, „flexibilizace“ práce, změna byd-
liště. Lidé jsou pak zaměřeni především na sou-
časnost a dochází k váhání s plány do budouc-
na. Jäckelová (1997) a Kiernan (2004) dávají 
rozšíření nesezdaného soužití do souvislosti 
s nárůstem počtu rozvodů, kdy pro sebe páry 
hledají nové, alternativní formy soužití. Může jít 
právě o reakci na tuto nejistotu. Důvodem pro 
volbu nesezdaného soužití může být (Edin, 
2000; Walter, 2001) i ekonomické zajištění ze 
strany muže, kdy ženy podmiňují manželství 
stabilním zaměstnáním muže a jeho dostateč-
ným příjmem. Hamplová (2000) uvádí jako 
důvod k výběru nesezdaného soužití možnost 
snadného rozchodu. Ti, co preferovali celoži-
votní nesezdané soužití, na něm navíc oceňova-
li, že jim poskytuje nezávislost. V případě nese-
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zdaného soužití „na zkoušku“ doufali, že v něm 
mnohem lépe poznají partnera jako vlastního 
budoucího manžela a vyzkouší pevnost vzájem-
ného vztahu. Kiernan (2004) též uvádí jako 
důvody žen pro nesezdané soužití vyhýbání se 
pojmu závislost, která je obvykle implicitní při 
uzavření manželství. Ženy mohou být nervózní, 
že manželství může změnit rovnováhu sil 
v partnerství. Někdy bývá uváděn i samotný 
fakt, že jde o možnost trávit více času společně. 

Výzkumným šetřením SEPM 2006 (viz 
výše) bylo v oblasti motivace, důvodů pro to, že 
ženy nevstoupily před porodem dítěte do man-
želství (u žen, které žily s otcem dítěte), zjištěno, 
že častěji souhlasily s výroky, které představují 
odmítání instituce manželství; častěji souhlasily 
s tím, že manželství je formalita; častěji uváděly, 
že sňatek neuzavřely, protože to pro ně bylo 
výhodné a protože svatba by byla moc náklad-
ná; častěji rovněž odpovídaly, že se nechtěly 
vdávat těhotné. Pro osamělé matky byl častější 
důvod ten, že sňatek odmítal partner nebo že 
jejich partner byl ženatý. Jediným důvodem, kde 
se postoje nesezdaně žijících a osamělých matek 
shodoval, byla obava ze ztráty nezávislosti 
(Chaloupková, 2007). Omezení tohoto šetření 
je v tom, že jde pouze o výpovědi žen a chybí 
informace mužů. 
 
Nesezdané soužití versus manželství 
Lze položit mezi nesezdané soužití a manželství 
rovnítko? Přestože nesezdaní uvádějí, že je 
manželství především formalitou, že se tato dvě 
soužití liší pouze formálním statutem, na zákla-
dě zjištění demografů, sociologů, psychologů 
tomu tak není. Hned prvním rozdílem, který 
uvádí jak Bologne (1997), tak Plaňava (1998) či 
např. Vágnerová (2000), je v nesezdaném souži-
tí absence důležitého rituálu, kterým je svatba. 
Tímto dnem vzniká nové společenství a součas-
ně dochází k uvědomění si přechodu od dospí-
vání k dospělosti. I podle Cherlina (2004) jsou 
nesezdaná soužití neúplnou institucí, přičemž 
role takto žijících jsou méně vymezené a nejsou 
svázány jasnými sociálními normami. 

V tomto textu se zaměříme na rozdíl mezi 
nesezdaným soužitím a manželstvím ve stabili-
tě, organizaci domácnosti, péči o dítě, hospoda-
ření a kontaktech s širší rodinou. 

Pokud jde o stabilitu obou forem soužití, 
někteří autoři neshledávají výrazný rozdíl. Podle 
Rabušice (2001) dochází ve stejné míře k rozvo-

dům jako k rozpadům nesezdaných soužití. 
Rozdíl je v ukončení vztahu, neboť rozvod 
manželství je právně ošetřen, zákon určuje ma-
jetkové vyrovnání podle jasných právních naří-
zení, kdežto po rozpadu nesezdaného soužití 
nejsou žádná pravidla vytvořena. Podle Šetření 
rodiny a reprodukce 1997 (viz výše), které zmi-
ňuje Hamplová (2001), bylo naopak zjištěno, že 
nejméně stabilními svazky byla nesezdaná sou-
žití (někdy se hovoří o tzv. efektu nesezdaného 
soužití – cohabitation effect). To, že jsou man-
želské rodiny stabilnější než nesezdané svazky, 
bylo potvrzeno i na základě šetření SEPM 2006 
(viz výše) (Hamplová, 2007). Brown a Booth 
(1996) v souvislosti se stabilitou zmiňují, že je 
nutné také rozlišit ty, jež uvažují v budoucnu 
o svatbě, a ty, jež plánují dlouhodobé nesezdané 
soužití. Nesezdaní, kteří si hodlají svého partne-
ra vzít, mohou brát své současné životní uspo-
řádání jako odrazový můstek k manželství, a tak 
se role nejasnosti snižuje a kvalita vztahu zvyšu-
je. Dokonce uvádí, že 76 % nesezdaných vztahů 
není jiných než manželství, pokud se týká kvali-
ty vztahu. Do kvality vztahu se však také odráží 
přítomnost biologických dětí, dětí z minulých 
svazků i předchozí zkušenosti se vztahy. Pří-
tomnost dětí bývá příčinou sporů. Výzkumné 
šetření, které proběhlo v USA v roce 1995 
a které rozšířili Wu a Musick (2008), se zaměřilo 
na stabilitu rodin z pohledu páru, na odhad 
rizika rozchodu po prvním porodu. Zkouma-
ným souborem byly páry, které se vzaly před 
narozením prvního dítěte, a páry, které se po 
narození dítěte hodlají v budoucnu vzít. Nejvyš-
ší nestabilita byla pozorovaná u párů, které žijí 
v nesezdaném soužití při narození prvního dítě-
te a pak se ožení, ve vztahu k těm, kteří se vez-
mou přímo a poté mají dítě (Wu, Musick, 2008). 
I Osborne et al. (2007) uvádějí, že nesezdaní 
rodiče vykazují dvaapůlkrát vyšší pravděpodob-
nost rozchodu, než je tomu v případě manžel-
ství. Lichter a Qian (2008) uvádějí, že má na 
stabilitu vztahu vliv i opakované nesezdané 
soužití. To se však odráží především jako pro-
blém ke stabilitě následného manželství. Pro 
manželství je po sériových nesezdaných souži-
tích žen pravděpodobnost rozvodu více než 
dvojnásobná než u těch, které žily nesezdaně 
pouze s jejich budoucím manželem. Současně je 
obtížná po opakovaných nesezdaných soužitích 
transformace nesezdaného soužití do manžel-
ství. Kiernan (2004) uvádí, že rozdíl v křehkosti, 
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stabilitě vztahu může být způsobený i tím, že 
lidé vstupující do manželství si rozvážněji vybí-
rají svého partnera – víc uvažují, s kým chtějí 
dlouhodobě žít. 

Šetření „Muži a ženy v ČR: životní dráhy 
a mezigenerační vztahy (2005)“ (Longitudinální 
výzkum, jenž je součástí mezinárodního programu 
Generations and Gender Programme. Dotazováno 
10 006 mužů a žen ve věku 18–79 let z celé České 
republiky) umožnilo vhled do organizace do-
mácnosti jak v manželství, tak v nesezdaném 
soužití. Žádné významné odlišnosti nebyly zjiš-
těny. V obou typech soužití se na chodu do-
mácnosti podílí ze dvou třetin žena. Mírné roz-
díly podle typu partnerství je možné zazname-
nat v oblasti zajištění péče o děti. Do činností 
spojených s péčí o děti se nesezdaní muži zapo-
jují v menší míře než ženatí. Tendenci k rovno-
měrnější péči o děti mají svazky stvrzené sňat-
kem (Höhne, 2008). 

Srovnáním dat z šetření ISSP 1994 a ISSP 
2002 (viz výše) je možné vysledovat hospodaře-
ní s příjmy. Partneři žijící nesezdaně si častěji 
než manželské páry ponechávají alespoň část 
svých příjmů mimo „společnou kasu“. Ukazuje 
se však, že podíl nesezdaných párů, které mají 
zcela oddělené účty, výrazně poklesl. Toto mů-
že naznačovat, že se mění vzorce hospodaření 
nesezdaných párů, že se přibližuje hospodaření 
manželských dvojic. Je současně možné před-
pokládat, že společné hospodaření bude u párů, 
které mají děti (bez ohledu na to, zda jsou se-
zdáni, či nikoliv). Naopak lze očekávat, že ke 
společnému hospodaření budou zdrženlivější 
páry, které spolu žijí kratší dobu (Chaloupková, 
2006a). Ze shrnutí analýzy J. Chaloupkové 
(2006a) vyplývá, že největší šanci hospodařit 
odděleně mají bezdětné páry a páry, ve kterých 
má alespoň jeden z partnerů zkušenost 
s rozpadem vztahu. Společné hospodaření je 
spojeno s větší vzájemnou důvěrou mezi part-
nery, vyššími pocity závazku a větším očekává-
ním trvalosti svazku, oddělené pak s větším 
pocitem nespokojenosti s rodinným životem. 
Největší pravděpodobnost společného hospo-
daření mají manželské páry se dvěma a více 
dětmi. 

V Nizozemí proběhl výzkum zjišťující roz-
díl mezi nesezdanými a manželskými páry, po-
kud jde o četnost kontaktů s vlastní rodinou 
a rodinou partnera. Bylo zjištěno, že k interakci 
mezi nesezdaně žijícími a vlastními rodiči, ale 

i rodiči partnera dochází méně často než u se-
zdaných. S ostatními členy rodiny nebyl zjištěn 
výrazný rozdíl mezi typem soužití. Tato zjištění 
naznačují, že nesezdaní mohou být méně citliví 
na normativní závazky, než je tomu u sezda-
ných, že jsou méně pevně zakotveni v rodinné 
síti. Je možný i vliv menšího uznávání tradič-
ních hodnot, městské prostředí, nižší religiozita, 
větší nejistota v budoucnost partnerství, ale 
i podpora členů rodiny apod. Je však možné 
konstatovat, že obecně méně kontaktů s příbuz-
nými mají ti, kteří jsou méně orientováni na 
rodinu (Hogerbrugge, Dykstra, 2009). 

Hamplová a Pikálková (2002) shrnují rozdí-
ly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím mj. 
do těchto bodů: 
● pro manželství je typický společný étos, lidé 

v nesezdaných soužitích jsou orientováni 
spíše individualisticky; 

● pro manželství jsou charakteristické společ-
né investice, v nesezdaném soužití se klade 
vyšší důraz na momentální „přínos“ partne-
ra; 

● v nesezdaném soužití jsou méně přijímané 
tradiční rodinné hodnoty a mužské a žen-
ské role, je menší pravděpodobnost, že 
vytvoří pevný a dlouhý vztah. 
 
Nesezdané soužití tedy nelze považovat za 

rovnocenné manželství, přesto jde o určitou 
alternativu k manželství, která s ním má určité 
shodné rysy. 
 
ZÁVĚR 
Nesezdaná soužití často vznikají především 
z důvodu možnosti společného bydlení. V dří-
vějších dobách vztah po období „námluv“ kon-
čil sňatkem, či rozchodem, v současné době již 
není přítomen pocit potřeby vztah formálně 
stvrzovat a do nesezdaných soužití se rodí i děti. 
Pokud jde o plány do budoucna, většina žijících 
v nesezdaném soužití má v úmyslu někdy 
v budoucnu uzavřít se svým partnerem sňatek 
(pouze v případech nesezdaných, kteří již man-
želstvím prošli, bývá plánování manželství za-
stoupeno méně). Vzhledem k tomu, že není 
možné určit, jak vztah dopadne, lze konstato-
vat, že otázka svatby je v budoucnu téměř 
u všech otevřená. 

V souvislosti s nesezdaným soužitím je 
třeba zmínit nárůst počtu dětí narozených mi-
mo manželství, přičemž jde přibližně v polovině 
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případů o děti narozené do nesezdaných soužití. 
I proto je nesezdanému soužití v současné době 
věnována větší pozornost. Je možné ho pova-
žovat za rizikový jev nejen v rámci rodiny, ale 
i v rámci širšího sociálního kontextu. Cílem 
tohoto textu bylo seznámení s vybranými 
aspekty nesezdaného soužití v českém i zahra-
ničním kontextu. 

Přestože je Česká republika v postojích 
k nesezdanému soužití velmi liberální, stále jsme 
ještě především státem orientovaným pro man-
želství. Liberální přístup má však vliv na rozší-
ření nesezdaného soužití. Toto je možné doložit 
i tím, že v dřívějších dobách bylo zaznamenáno 
více těhotných nevěst a v současné době, kdy 
dítě mimo manželství není překážkou, stigma-
tem, je manželství uzavíráno (nebo neuzavírá-
no) až po narození dítěte. 

Nesezdané soužití je spojováno především 
s těmi, jež mají nižší vzdělání. Oproti matkám-
samoživitelkám, u nichž je velké zastoupení žen 
se základním vzděláním, je v případě nesezda-
ného soužití vyšší pravděpodobnost, že jde 
o páry se středním vzděláním. Současně jde 
především o ty, jež mají zkušenost s manžel-
stvím. V posledních letech však dochází mezi 
nesezdanými páry k nárůstu počtu mladých 
svobodných. 

Na otázku, proč se stává nesezdané soužití 
stále rozšířenějším jevem, lze tedy říci, že jde 
o jev, který reflektuje vývoj společnosti. Jev, 
který je dáván např. do souvislosti se zvyšová-
ním počtu rozvodů a v důsledku toho s obava-
mi z manželství, změnami hodnot. Zmiňováno 
je kladení důrazu na osobní štěstí. Z šetření, 
která jsou zaměřena na důvody, motivaci nese-
zdaných pro život v nesezdaných soužitích, 
vyplývá, že manželství je považováno přede-
vším za formalitu a nepřináší žádné výhody. 
Dalšími uváděnými důvody jsou těhotenství, 
nákladná svatba, nejistota vztahem, ale i nezá-
vislost. 

Ačkoliv nesezdaní dávají manželství do 
souvislosti s pouhou formalitou, není možné 
mezi nesezdané soužití a manželství klást rov-
nítko, nesporně existují rozdíly. Na základě 
českých i zahraničních výzkumů lze konstato-
vat, že nesezdané soužití lze považovat za křeh-
čí a méně stabilní vztah. I když se to může jevit 
jako nepodstatné, i absence svatebního rituálu je 
nejen rozdílem, ale může být i určitým problé-
mem. Současně ani termín pro ty, kteří žijí bez 

uzavření manželství, není jednotný. Z nesezda-
ného soužití také vyplývají menší právní jistoty. 
Každodenní fungování manželských i neman-
želských rodin, stejně tak jako jejich hospodaře-
ní, však nevykazuje podstatné rozdíly. 

Je nutné si uvědomit, že nesezdané soužití 
má spoustu podob, forem a vzhledem k tomu, 
že není možné určit, jak tyto vztahy dopadnou, 
je obtížné zařazování do určitých kategorií. Stále 
je však pravděpodobnější, že jde spíše 
o „předstupeň manželství“ než o nahrazení 
manželství. Lze však také očekávat, že 
v budoucnu může dojít k nárůstu počtu těch, 
kteří budou žít v nesezdaném soužití dlouhodo-
běji, že se nesezdaná soužití stanou běžnějšími. 

 
 

* Výzkum je uskutečňován s částečnou finanční 
podporou ze strany GA ZSF JU č. 901-104-
1109. 
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ÚVOD 
Od samých začátků chirurgie bylo známo, že po 
některých chirurgických výkonech je potřeba 
zajistit odvádění vznikajícího sekretu z rány, 
který by jinak způsoboval, v důsledku retence, 
vznik komplikací. 

Již od doby Hippokrata byly k pasivní dre-
náži používány kostěné nebo kovové drény. 
První takzvaná gravitační drenáž byla apliková-
na v 1. století našeho letopočtu do dutiny břišní 
prostřednictvím bronzové trubičky (Čapov, 
Wechsler a kol., 2001, s. 11, 15). 

Aktivní drenáž („air-vent“ sání) objevil 
Heaton v roce 1889 (Čapov, Wechsler a kol., 
2001, s. 12). S vývojem techniky se postupně 
zvyšovaly i nároky na vlastnosti materiálu 
a účinnost drenáže. Z pouhého příležitostného 
a nesystematického využívání drénů se tak vyvi-
nula důležitá metoda, která má své nezastupitel-
né místo pro léčbu ran ve většině medicínských 
oborů (Čapov, Wechsler a kol., 2001, s. 12). 

Podtlakové drenážní systémy jsou široce 
rozšířeny napříč chirurgickými obory. Podtlaku 
a jeho monitorování uvnitř vakuových sběrných 
nádob však nebyla v dostupné literatuře proza-
tím věnována pozornost. 

Předpokládanou první etapou výzkumu 
a cílem této práce je popsat metodiku měření 
podtlaku v podtlakových drenážních systémech. 
Metodou lze ověřit, zda Redonovy láhve značky 
Drenofast plní po celou dobu svého použití 
u pacientů svoji funkci a tím se výrazně podílejí 
na snížení rizika pooperačních komplikací 
(nejčastěji infekce). 
 
Systém Redonovy drenáže 
Drenážní systém lze dělit z několika pohledů. 
Kromě rozlišení pasivní a aktivní drenáže je 
nejvíce používáno rozdělení na otevřený, polo-
otevřený a uzavřený systém (Čapov, Wechsler 

a kol., 2001, s. 23; Wirbel, Mutschler, 2001, 
s. 290–295). V naší práci jsme se zaměřili na 
aktivní sací (podtlakový) drenážní systém, který 
byl do praxe zaveden roku 1945 Redonem. Ten 
se stal známým až díky společné publikaci fran-
couzských lékařů Redona, Josta a Torquese 
v roce 1954 (Wirbel, Mutschler, 2001, s. 290–
295; Knobloch et al., 2009, s. 137–140). Jedná 
se o uzavřený typ tzv. podtlakové vakuové dre-
náže. Systém umožňuje nasávání tekutých médií 
ve tkáních přes perforovaný drén (dnes Redo-
nův drén) prostřednictvím vytvořeného vakua 
ve sběrné láhvi. Tím se zabraňuje vzniku reten-
ce sekretu, snižuje se riziko komplikací hojení 
rány a podporuje se hojení rány per prima 
(Čapov, Wechsler a kol., 2001, s. 128–130; Wir-
bel, Mutschler, 2001, s. 290–295). Studie týkající 
se funkce drenážního systému prokázaly, že sací 
síla drenáže je ovlivněna souhrnem všech jed-
notlivých proudů, které jdou přes otvory ve 
stěnách samotného drénu. Toto proudění má 
turbulentní charakter a je ovlivněno součtem 
všech ploch postranních otvorů drénů k ploše 
průřezu sběrného kanálu (Bunte, 1995, s. 1–2). 
Reichardt a Tollmien zjistili, že nejvíce nasávají 
postranní otvory v zadní části sběrného kanálu 
než otvory v přední části (Bunte, 1995, s. 1–2). 

Na trhu se první podtlakové láhve objevily 
v roce 1959 (Čapov, Wechsler a kol., 2001, 
s. 129). V současné době je tento drenážní sys-
tém standardně používán v celém světě. Láhve 
jsou vyrobeny z průhledného plastu, aby mani-
pulace s nimi byla co nejlehčí. Každá sběrná 
nádoba má na sobě indikátor podtlaku (plastová 
harmonika), který nás změnou své polohy upo-
zorňuje na výkyvy podtlakových hodnot. 
V současnosti některé firmy vyrábějí sběrný 
systém, který umožňuje kontrolu podtlaku po-
mocí indikátoru zabudovaném v průhledném 
obvodovém plastovém válci. Válec je graduova-
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ný, nejčastěji ukazuje hodnotu maxima a mini-
ma. Takto by mělo být zajištěno vizuální hod-
nocení podtlakového gradientu. Průhlednost, 
kalibrace, adekvátní velikost (objem 200–600 
ml), těsnost, možnost uzávěru, tolerance paci-
entem a možnost následné rehabilitace jsou 
dnes již samozřejmostí (Čapov, Wechsler a kol., 
2001, s. 129). 

Systém vakuové drenáže našel své uplatnění 
v oborech, jako jsou břišní chirurgie (včetně 
operačních zákroků v oblasti retroperitonea), 
hrudní chirurgie (operace prsní žlázy, štítné 
žlázy, zákroky na hrudní stěně), chirurgie kostí 
a velkých kloubů (osteosyntézy), plastická chi-
rurgie, urologické a gynekologické výkony 
(Čapov, Wechsler a kol., 2001, s. 130; Švrňáko-
vá et al. 2005; Pellant et al. 2006). 

Trvalý zájem o zdokonalení podtlakové 
drenáže přinesl další postupy a dělení drenáž-
ních systémů dle hodnot tlaku, který se využívá 
k nasávání tekutých médií. 

Nízkotlaký drenážní systém pracující na prin-
cipu podtlaku o hodnotě –400 mmHg nemá 
velké využití. K jeho hlavní nevýhodě patří 
rychlost poklesu podtlaku (Čapov, Wechsler 
a kol., 2001, s. 131). Díky této skutečnosti se 
zvyšují nároky na kontrolu jeho funkčnosti. 
V domácí literatuře je tento typ zmíněn pouze 
okrajově. V zahraničních studiích, v rámci ně-
kterých pooperačních stavů (např. po exenteraci 
axily pro nádorové onemocnění prsu), bylo při 
srovnávání nízkotlakých a vysokotlakých drená-
ží zjištěno, že mají stejný účinek při prevenci 
tvorby seromu a infekce (Baas-Vrancken et al., 
2005, s. 271–275). 

Vysokotlaký drenážní systém dosahuje hod-
noty vakua –700 mmHg (800–900 mbar). Před-
pokládá se, že díky takto vysokému podtlaku se 
prodlužuje účinnost drenážního systému a tím 
se přímou měrou ovlivňuje množství odvedené-
ho sekretu, délka hojení rány a samotná hospita-
lizace pacientů. Proto se více využívají vyso-
kotlaké láhve než nízkotlaké. Na druhé straně 
komplikací způsobenou vysokým tlakem může 
být místní poškození tkání (hlavně parenchyma-
tózních orgánů). Nedoporučuje se jejich uložení 
především do bezprostřední blízkosti nervově- 
-cévních svazků, anastomóz (podpora vzniku 
píštěle) a nesmí se aplikovat do dřeňové dutiny 
kostí (Čapov, Wechsler a kol., 2001, s. 130–
131). Vlivem nasávání a zvyšování média ve 
sběrné láhvi se tlakový gradient mění. Na po-

kles tlakového gradientu by měl upozornit již 
zmiňovaný indikátor podtlaku. Je ovšem otáz-
kou, za jakých podmínek tento indikátor svoji 
polohu změní. Otázkou zůstává, zda je změna 
tlaku paralelně ovlivněna množstvím média 
(v mililitrech) a kolik mililitrů postačuje k tomu, 
aby vakuum kleslo na takovou hodnotu, že se 
drenážní systém stane spíše neúčinným. 
 
Metodika 
Funkčnost drenážního systému je hodnocena 
na podkladě permanentně zavedeného čidla 
exkluzivně vytvořeného pro tento typ měření. 
Čidlo snímá hodnoty ve sběrné láhvi a ukládá je 
do paměti. Dílčí cíl tak spočívá v prvotním mě-
ření hodnoty podtlaku ve vysokovakuové dre-
nážní láhvi, kde se deklaruje hodnota vakua na 
–700 mmHg. Pilotní výzkum probíhal za kon-
stantních laboratorních podmínek na deseti na 
sobě nezávisle vybraných kompletních drenáž-
ních systémech Drenofast. Výsledkem bylo 
zjištění, že velikost jejich podtlaku nedosahovala 
požadovaných hodnot a mnohdy se naměřená 
hodnota blížila spíše k hodnotám nízkovakuo-
vých láhví (vakuum –400 mmHg). Hodnota 
nastaveného podtlaku ještě před jejich zavede-
ním do operační rány nebyla ani u jednoho ná-
hodně vybraného systému –700 mmHg. Hod-
nota vakua se pohybovala v rozmezích –525–
660 mmHg. Z prvotně vytvořených testovacích 
čidel, jež se zaváděla intermitentně, jsme získali 
výsledky, které ukazovaly na nepřesnost změny 
polohy indikátoru podtlaku (při tlaku v láhvi –
127 mmHg a množství sekretu v láhvi 60 ml 
indikátor svoji polohu nezměnil). Tento stav 
mohl být ovlivněn i skutečností, že v době poo-
perační došlo k nasátí vzduchu do drenážní 
baňky a vakuum tak muselo být znovu vytvoře-
no pomocí centrálního odsávání. Nabízí se 
otázka, zda by v těchto případech neměla být 
vyměněna láhev za novou. 

Před napojením na sběrný systém s podtla-
kem je provedena montáž trojcestného kohou-
tu, který umožní napojení čidel k systému. Čidlo 
je na sběrnou nádobu připevněno pomocí su-
chého zipu, který umožňuje jeho následné odle-
pení po odstranění Redonovy drenáže. Čidlo 
má výstupkový konektor spojený s trojcestným 
kohoutem pomocí přidané spojovací hadice, do 
které je umístěn, tzn. že ze sběrné láhve nevy-
stupuje jedna spojovací hadice, ale dvě. Jedna je 
napojena na Redonův drén a druhá k čidlu. Pro 
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zlepšení komfortu pacienta jsou obě hadice 
sběrné láhve spojeny pomocí samolepicího zi-
pu. To zabrání i možnosti, že by se do přidané 
spojovací hadice nasávalo médium z operační 
rány při průchodu trojcestným kohoutem. Ve 
chvíli zavedení čidel je spuštěn systém měření, 
který zhodnotí podtlaky v nádobě na začátku 
měření. To nám již na začátku umožňuje elimi-
novat možnost použití nádob, které nedosahují 
alespoň podtlaku přibližujícího se k vysokova-
kuové hodnotě. Je zapotřebí také neopomenout 
fakt, že tlak v takovémto systému lehce po-
klesne také díky znásobení hadic. Pokles podtla-
ku je však zanedbatelný. Poté jsou čidla napro-
gramována tak, aby sama v 10minutových inter-
valech měřila hodnoty a ukládala si je do pamě-
ti. Pro vizuální kontrolu činnosti jsou čidla 
opatřena LCD displejem a jejich chod je udržo-
ván bateriovým provozem s nízkou spotřebou. 
Pro uchování naměřených hodnot je přidána 
4Mbit Flash paměť. Protože velikost podtlaku 
je dána i množstvím média ve sběrných láhvích, 
jsou v pravidelných intervalech hodnoceny 
i tyto parametry. 

Sběrné láhve značky Drenofast jsou vybrá-
ny náhodně vzhledem k jejich širokému využití. 
Žádný jiný systém jsme v současné době netes-
tovali. Předpokládáme, že funkce podtlakových 
sběrných nádob je již na začátku ovlivněna hod-
notou vakua, která je nastavena z firemní výro-
by. Tuto skutečnost zatím není možno zjistit 
žádnými metodami. I přesto, že láhve mají uka-
zatel indikátoru podtlaku, se na něj nelze zcela 
spolehnout. Změna jeho polohy, která nás in-
formuje o snižování vakua, není signifikantní 
a neodpovídá faktickému poklesu. Přitom právě 
schopnost odvádět médium z rány je dána hod-
notou vakua, která se během doby zavedení 
mění na podkladě zvyšujícího se množství od-
vedeného sekretu. 
 
Instrumentace čidel 
Měřicí zařízení bylo vyvinuto katedrou elektro-
techniky. Jedná se o systém využívající rezistivní 
tlaková čidla MPXA6115AC6U s rozsahem 
110–860 mmHg absolutně a MPX5100DP rozsa-
hem 0..-750 mmHg relativně s maximální chybou 
cca 11 mmHg při rozsahu teplot 0–85 °C. Čidlo 
je schopno pracovat při teplotách do 125 °C, 
ale již s nižší přesností. Hodnota je s nastavitel-
nou periodou ukládána do paměti s kapacitou 
až 48 tisíc měření. Samotné čidlo je vzduchotěs-

né a nemělo by způsobovat pokles tlaku v systé-
mu. K systému se připojuje pomocí hadičky, jejíž 
podtlakování nádobkou může při připojení způso-
bit jednorázově nepatrný pokles tlaku <2 mmHg. 
Čidlo je složeno z procesoru a paměti, funkč-
nost zajišťují čtyři tužkové baterie. Logovací 
zařízení umožňuje samočinné měření tlaku se 
zadaným intervalem. Čidlo má pouze jeden 
ovládací prvek (čtyřsměrový joystick). Naměře-
né hodnoty je možné odečítat okamžitě na dis-
pleji nebo stáhnout a zpracovat později pomocí 
počítače. Připojení k počítači je umožněno po-
mocí kabelu JACK-USB, který se v počítači 
zobrazí jako COM port. V počítači je nutné mít 
nainstalované ovladače. Výsledný soubor lze 
otevřít pomocí programu Excel nebo jiným 
tabulkovým editorem. 
 
ZÁVĚR 
Podtlaková drenáž se využívá již více než 50 let. 
Jedná se o kombinaci drenážní trubice a rezer-
voáru sekretu, který tekuté médium pojímá po-
mocí vakua. Je využívaná v mnoha oborech 
a kritéria, související s jejím užitím, se neustále 
zvyšují. Důraz je kladen na výkonnost drenáže, 
biostabilitu a biokompatibilitu. Má nezanedba-
telné postavení v hojení ran, prostřednictvím 
aktivního nasávání média z operační rány a tím 
ovlivňuje délku, charakter hojení a předchází 
možným komplikacím. Komplikace, které se 
následkem nesprávně fungující podtlakové dre-
náže mohou objevit, prodlužují hospitalizaci 
nemocného, ekonomické náklady vynaložené 
na jeho léčbu a zároveň ovlivňují jeho psychický 
stav. Výkonnost drenáže je ovlivněna velikostí 
vakua ve sběrném systému. Velikost podtlaku je 
vizuálně znázorňována za pomoci indikátoru, 
který je umístěn na každé sběrné nádobě a jeho 
poloha se mění při změně vakua. V převážné 
většině se v České republice těší většímu využití 
systémy tzv. vysokovakuové. Je to dáno, hlavně 
v prvních pooperačních dnech, stabilitou jejich 
tlakového gradientu. Nízkovakuové drenážní 
systémy takovouto stabilitou nedisponují a péče 
o ně je časově náročná. 

Pro podrobnější pochopení působení vaku-
ové drenáže hojení ran u nemocných po bloko-
vých disekcích krčních uzlin pro maligní one-
mocnění bude prováděn systematický výzkum, 
který bude předmětem dalších sdělení.  
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Před nedávnem vyšla ve vydavatelství TRITON 
monografie doc. PhDr. Heleny Záškodné, CSc., 
a PhDr. Zdeňka Mlčáka, Ph.D., s názvem Osob-
nostní aspekty prosociálního chování a empatie, 
která je zajímavá nejen v kontextu psychologie 
či příbuzných věd, ale i v širším společenském 
rámci, a to svým zaměřením na pozitivní stránky 
lidského chování. Práce, která se zabývá téma-
tem, jež bylo v České republice poměrně dlouho 
opomíjeno, podává teoretický výklad dané proble-
matiky a zároveň obsahuje výsledky realizovaných 
empirických výzkumů a jejich hodnocení z hledis-
ka současného psychologického poznání. 

Teoretický přehled problematiky je rozčle-
něn do čtyř kapitol. V prvních třech kapitolách 
autoři věnují pozornost klíčovým pojmům, tj. 
altruismu, prosociálnímu chování a empatii. 
Čtvrtá kapitola pojednává o dalších faktorech, 
které byly zahrnuty do empirického výzkumu 
(gender, pětifaktorový model osobnosti, hodno-
ty a další konstrukty). Zpracování teoretické 
části lze, vzhledem k vyčerpávající a detailní 
charakterizaci těchto problémových okruhů, 
hodnotit jako velmi zdařilé. 

 
 

Ve výzkumné části autoři popisují svá empi-
rická šetření. Jednalo se o dva výzkumné projek-
ty, v nichž byly zkoumány rozhodující aspekty 
prosociálního chování. Projekty se lišily slože-
ním výzkumných souborů. Prvního projektu se 
účastnili výhradně vysokoškolští studenti pomá-
hajících oborů, v druhém projektu se jednalo 
o komparaci studentů pomáhajících oborů se 
studenty technického a ekonomického zaměře-
ní. Oba výzkumné projekty mají charakter tzv. 
survey research (orientačního výzkumu). Vý-
zkumné soubory byly početně velké, celkový 
počet zkoumaných osob se v obou projektech 
blíží ke dvěma tisícům. Jako metody byly použi-
ty zahraniční dotazníky a škály převedené autory 
do českého jazyka. Popis a interpretace výsledků 
v textu jsou přehledné, doplněné tabulkami 
a grafy. Při zpracování obrovského objemu vý-
zkumných údajů odvedli autoři publikace velký 
kus práce. Vlastní zjištění srovnávají s výsledky, 
jichž dosáhli autoři použitých dotazníků. V zá-
věru autoři sumarizují svá nejdůležitější zjištění 
a poukazují na potřebu dalších výzkumů v ob-
lasti prosociálního chování a jeho osobnostních 
aspektů. 

 
Knihu autorů doc. PhDr. Heleny Záškodné, 

CSc., a PhDr. Zdeňka Mlčáka, Ph.D., lze celko-
vě hodnotit velmi pozitivně. Autoři prokázali 
excelentní znalost zvolené problematiky a při 
zpracování textu využili především relevantní 
zahraniční literární prameny. Výsledky realizova-
ných výzkumů rozšířily stávající poznatky 
o prosociálním chování studentů pomáhajících 
oborů, což byl hlavní výzkumný záměr autorů. 
 
 
Recenzent: 
 
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 
Psychologický ústav Akademie věd ČR 

Odborně se věnuje obecné psychologii, zá-
kladům metodologie a statistiky, sociální psy-
chologii. 
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RECENZE 
 
Záškodná, H., Mlčák, Z.: Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. 
Praha, TRITON, 2009, 391 s. ISBN 978-80-7387-6 
 
František Baumgartner 



Chemické, biologické a jaderné zbraně, které po 
celé období studené války představovaly hlavní 
hrozbu existence lidstva, mají dnes jiný spole-
čenský význam. Ztratily do jisté míry charakter 
zbraní hromadného ničení (ZHN), ale technolo-
gie vyvinuté pro jejich výrobu zůstaly a mohou 
být zneužity k teroristickým účelům. V tom spo-
čívá dále jejich nebezpečnost pro lidské pokole-
ní a nutnost vzdělávání odborníků v této oblasti, 
která je dnes soustředěna na různých vysokých 
školách do oborů charakterizovaných jako 
„ochrana obyvatelstva“. Systematické přípravě 
středoškolských učitelů pro tento obor však 
nebyla dosud věnována dostatečná pozornost, 
přestože o jeho významu nejsou žádné po-
chybnosti. 

Recenzovaná skripta představují vhodný 
studijní materiál pro získání základních vědo-
mostí o chemických, biologických a jaderných 
zbraních a rizicích jejich zneužití teroristy. Jejich 
autoři seznamují čtenáře se základními pojmy 
a ve čtyřech kapitolách pak přinášejí souhrn 
nejdůležitějších znalostí. 

První kapitola je věnována ochraně obyva-
telstva před chemickými, biologickými a jader-
nými zbraněmi a úkolům civilní ochrany při 
zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku 
občanů. Druhá kapitola pojednává o nejvý-
znamnějších chemických látkách, které předsta-
vují potenciální hrozbu chemického terorismu. 
Pozornost je věnována všem nejvýznamnějším 
otravným látkám: nervově paralytickým látkám 
ze skupiny organofosforových sloučenin, 
zpuchýřujícím a dusivým otravným látkám, lát-
kám vyvolávajícím fyzické či psychické zne-
schopnění, látkám dráždivým, dusivým i vše-
obecně jedovatým. Část kapitoly je věnována 
nejvýznamnějším průmyslově vyráběným lát-
kám, které svou nebezpečností mohou ohrozit 
životy a zdraví civilního obyvatelstva. Krátce je 
také pojednáno o tom, kudy se ubírá vývoj no-

vých otravných látek. Třetí kapitola se věnuje 
látkám radioaktivním, jaderným zbraním, jejich 
ničivému účinku a jejich vlivu na lidské zdraví. 
Jsou vysvětleny stochastické a deterministické 
účinky ionizujícího záření, akutní nemoc z ozá-
ření a její formy – dřeňová, gastrointestinální 
a neurovaskulární. Dále je v kapitole věnována 
pozornost radiologickému terorismu, radiač-
ním nehodám a haváriím a jsou rozebírány příči-
ny a důsledky nejvýznamnějších havárií spoje-
ných s únikem radioaktivního materiálu. Čtvrtá 
kapitola je věnována potenciální hrozbě tzv. B-
agens, tedy různým formám biologických pro-
středků, jako jsou bakterie, viry, rickettsie a toxi-
ny. Jsou popsány nejvýznamnější druhy B-agens 
a klinický obraz onemocnění, které způsobují. 

Každá kapitola je ukončena přehledem do-
poručené literatury pro další studium a otázkami 
k opakování. Skripta, ač nevelká rozsahem, po-
skytují téměř úplný přehled základních vědo-
mostí o chemických, biologických a jaderných 
zbraních a mohou sloužit nejen jako výukový 
text pro studenty, ale také jako zdroj informací 
pro veřejnost zajímající se o otázky soudobého 
terorismu. 
 
 
 
Recenzent: 
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., absolvent 
MU Brno, profesor toxikologie na ZSF JU 
v Českých Budějovicích a emeritní profesor 
Univerzity obrany Brno. Autor knihy Vojenská 
toxikologie, Avicenum 2004, několika dalších 
knih a učebnic a několika set vědeckých prací 
v odborných časopisech. Popularizátor vědy, 
webmaster serveru TOXICOLOGY (http://
www.toxicology.cz). 
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Organické estery kyseliny fosforečné, tzv. orga-
nofosfáty, představují skupinu syntetických, vy-
soce toxických sloučenin. Jsou mezi nimi i tako-
vé, které patří mezi vysoce nebezpečné bojové 
otravné látky a v období studené války předsta-
vovaly významnou skupinu zbraní hromadného 
ničení (ZHN). Tento význam již sice ztratily, ale 
nic neztratily na své nebezpečnosti a protože 
technologie vyvinuté pro jejich výrobu zůstaly, 
mohou být zneužity k jiným než válečným úče-
lům, např. teroristickým. 

Jejich největší nebezpečí spočívá v tom, že 
do organismu pronikají všemi cestami, že účinku-
jí velmi rychle a že jejich účinek je smrtící. Při 
inhalaci se první příznaky objevují již po několika 
minutách, při požití ústy asi za čtvrt hodiny až za 
hodinu, po absorpci kůží asi za 2 až 3 hodiny. 
Mechanismus toxického účinku organofosfátů 
spočívá v tom, že nevratným způsobem inhibují 
enzym acetylcholinesterázu v centru i na periferii 
tak, že se naváží na aktivní centrum enzymu, 
který na nervových sanapsích katalyzuje rozklad 
nervového přenašeče acetylcholinu na cholin 
a kyselinu octovou. Inhibice tohoto rozkladu 
vede ke zvýšeným koncentracím acetylcholinu na 
synapsích CNS a nervosvalových ploténkách 
periferního nervového systému. Při otravě orga-
nofosfáty, tedy na místech, kde funguje acetyl-
cholin jako nervový přenašeč (ganglia, dřeň 
nadledvin, nervosvalové ploténky, CNS), dochází 
ke vzniku neustálého nervového dráždění. Dů-
sledkem tohoto stavu pak je narušení nervosvalo-
vého přenosu, ochrnutí dýchacích svalů a smrt 
zadušením. Jedinou možností, jak tomu zabránit, 
je rychlé podání antidota. 

Mezi nespecifická antidota otrav organofos-
fáty patří antagonisté acetylcholinových recepto-
rů, zejména atropin. Specifickými antidoty jsou 
tzv. reaktivátory fosforylovaných cholinesteráz. 
To jsou chemické substance, které dokáží svým 
nukleofilním účinkem odstranit organofosfát 
navázaný v aktivním centru acetylcholinesterázy 
a obnovit tak fyziologickou funkci tohoto život-
ně důležitého enzymu. Nejdůležitějšími reaktivá-

tory jsou pyridiniové aldoximy. Mezi nejúčinnější 
antidota otrav nervově paralytickými organofos-
fáty patří taková, která využívají kombinace účin-
ků antagonistů acetylcholinových receptorů 
(atropin, skopolamin, benaktyzin, procyklidin, 
biperiden) a oximových reaktivačních činidel 
(pralidoxim, trimedoxim, obidoxim, HI-6). 

Když se podíváme na obsah recenzované 
knihy, vidíme, že tato se zabývá všemi aspekty 
otrav nervově paralytickými organofosfáty: jejich 
účinkem na centrální a periferní nervový systém, 
rozdíly v toxicitách organofostátů typu G a typu 
V, akutní toxicitou i dlouhodobým účinkem níz-
kých dávek organofosfátů, faktory ovlivňujícími 
aktivitu cholinesteráz v organismu, extrapolací 
výsledků získaných na laboratorních zvířatech na 
člověka, detekcí organofosfátů pomocí biosenzo-
rů, reaktivací acetylcholinesterázy v CNS, profy-
laxí otrav nervově paralytickými organofosfáty, 
mechanismy reaktivace fosforylovaných choli-
nesteráz oximovými reaktivátory, vývojem no-
vých typů reaktivátorů a strukturně-aktivitními 
studiemi organofosfátů i reaktivátorů. 

Celkem 12 kapitol rozsahem nevelké knihy 
je nabito informacemi a seznam na odkazovanou 
literaturu, který je u každé kapitoly, jasně napoví-
dá, že editor knihy a jeho pracoviště (Fakulta 
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, 
Hradec Králové) mají významný, ne-li klíčový 
podíl na celosvětovém výzkumu organofosfátů 
a jejich antidot. Kniha je určena především speci-
alistům z oblasti vojenské toxikologie, ale mnoho 
užitečných informací v ní naleznou i odborníci 
z jiných oborů. 
 
Recenzent: 
 

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., absolvent MU 
Brno, profesor toxikologie na ZSF JU v Českých 
Budějovicích a emeritní profesor Univerzity obra-
ny Brno. Autor knihy Vojenská toxikologie, Avice-
num 2004, několika dalších knih a učebnic a něko-
lika set vědeckých prací v odborných časopisech. 
Popularizátor vědy, webmaster serveru TOXICO-
LOGY (http://www.toxicology.cz). 
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Umět vyprávět je dar a kdo ho má, patří mezi 
vyvolené. Umět moudře a poutavě vyprávět 
vytváří z vyvolených nezapomenutelné. K tako-
vým patří Vladislav Dudák (nar. 1958), vzdělá-
ním filozof a historik, učitel, autor středoškol-
ských i vysokoškolských učebnic a  populárně 
naučných textů, aktuálně pak nakladatelský re-
daktor. Český filozof Milan Machovec (1925–
2003) ve svých s přibývajícím časem stále opráv-
něněji pesimistických úvahách na téma naší, 
lidské  budoucnosti kdysi prohlásil: „Zemřeme 
tedy ne z nějakých vnějších a ‚odjinud‘ přicházejí-
cích příčin, ale proto, že jsme během rozvoje inte-
lektu nedokázali pochopit sebe sama, svou situaci 
ve vesmíru.“ (Filozofie tváří v tvář zániku, 1998, 
s. 29). Měli bychom se pokusit vzdorovat sami 
sobě, pokud to vůbec ještě jde. Vzdorovat tím, 
že přemýšlíme, nevěříme vždy a všemu, co se 
nám předkládá, zdravě pochybujeme, ale záro-
veň hledáme. Je však více než zřejmé, že sami  
a teď nemusíme být při hledání úspěšní, protože 
odpověď na to, co nás tíží, možná najdou až ti, 
kteří, doufejme, přijdou po nás. Bývalo vždycky 
v přirozenosti lidského individua poskytnout 
tuto možnost přinejmenším dalším reprezentan-
tům svého druhu. Této nezbytné podstatě lidství 
se neustále chtíc nechtíc vzdalujeme.  

Příkladnou ukázkou vzdoru takovému pesi-
mismu by se mohly stát krátké Dudákovy úvahy, 
které v pořadu, jenž dal jméno výše uvedené 
knize, uváděl v letech 2007–09 Český rozhlas 2 
– Praha. Do knihy bylo vybráno 77 esejistických 
zamyšlení určených všednímu dni a jeho pokor-
ným uživatelům, jež by zároveň mohla v případě 
vnímavých čtenářů plnit funkci úvodu do filozo-
fie všedního dne. Autor soudí, že „‘filosofie 
všedního dne‘ je vlastně přemítání za pochodu, ba 
často i za cvalu k běžným starostem a povinnostem 
našeho života. Proto texty v naší knize představují 
její civilnější složku. Má-li však člověk možnost se 
ve svém běhu životem na chvíli zastavit, usednout 
do stinné zahrady a přemýšlet, ihned se všední den 
mění ve svátek. A k tomu slouží fotografická část 
knihy, která dává našemu přemítání křídla. Neber-
me proto fotografie jako přímou ilustraci textů, ale 
raději jako volnou inspiraci pro samostatné snění 

a přemítání. Tak, jak to nezávisle konala při svých 
cestách světa krajem paní Marie Holečková, jejíž 
fotografie jsou mnohým z Vás dobře známé a milé. 
Slova a obrazy tak v knize vytvářejí různorodý dia-
log. Někdy spolu souzní, jindy se navzájem pošťu-
chují, někdy polemizují. A je jim spolu dobře“.  

Když probírám se studenty oborů pěstova-
ných na zdravotně sociální fakultě na semináři 
úvod do filozofie či etiky, prozrazuji jim, že 
kdybych si psal metodickou přípravu a měl 
uvést záměr svého pedagogického vystoupení, 
uvedl bych: studenty k zájmu o společenskověd-
ní problematiku získat, případně neodradit. Sdě-
luji jim, že se pokusím prezentovat jim proble-
matiku filozofie a etiky tak, aby se v ní neztratili, 
ale naopak našli. Potěšilo mě, že jsem v ideálně 
se doplňujících textech a fotografiích Myšlenko-
vání nalezl potvrzení svého přesvědčení 
a v tandemu jeho tvůrců přinejmenším dvě spří-
zněné aktivní, nelhostejné a poučené duše (dnes 
moderní terminologií řečeno: bio-psycho-socio- 
-spirituální bytosti), které mi poskytly nejenom 
argumenty potvrzující mou koncepci etické 
a filozofické výchovy k lidství, ale zároveň 
i nepřeberné množství podnětů k oživení a aktu-
alizaci těchto společenskovědních disciplín, kte-
ré na rozdíl od jiných mají tisíciletou paměť, 
jsou zocelené mnohdy oběťmi svých protago-
nistů a navzdory přesvědčení mnohých o jejich 
nepotřebnosti dokázaly vždy obhájit svou exis-
tenci.      

Nedílnou, a především podstatnou stránku 
Myšlenkování je fotografický leitmotiv dílčích 
architektonických prvků zejména barokních 
zahrad. Odborník na zahradní architekturu by 
možná pociťoval jistou nesourodost a velké 
časové rozpětí užitých námětů, leč právě to je 
podle mého názoru velkou nadsázkou, ilustrací 
pohybu v myšlení, ke kterému dochází 
v měnících se kulisách, v tomto případě oplýva-
jících symboly. Mohli bychom se mnohým in-
spirovat například od epikurejců, kteří byli nazý-
váni filozofy ze zahrady. „Od nepaměti byla za-
hrada chápána jako něco výjimečného. Jako obraz 
světa. Světa, který je uspořádaný a bezpečně vyme-
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zený vůči chaosu, jenž vládne za jeho branami. 
Takový byl už kosmos (dokonale zářící šperk světa) 
starověkých Řeků, ale i svět (tedy prosvětlené místo 
uprostřed temnoty) starých Slovanů.  

Svět – zahrada je místem tvořivosti, snění 
a přemítání. Zahrady bohů, snílků a filosofů… Ne-
nechme se ale mýlit: Ani jedna z takových zahrad 
není sídlem čiré vznešenosti. Ať již jde o ‚božské‘ 
výšiny Alp nebo zahrady barokní Itálie či českou 
krajinu, pokaždé jde o místa určená k přebývání – 
bohům, snílkům i filosofům. A taková místa v sobě 
vždy skrývají určité ušklíbnutí, kapku poťouchlosti, 
ironie a sebeironie, které přece patří k životu.“ 

V duchu úvah tandemu autorů této publika-
ce si dovolím na závěr recenze podotknout, že 

více než dvouapůltisíciletí existence filozofie 
a nekonečné období protofilozofických (předfi-
lozofických) představ je kromě úzkosti a varov-
ných hlasů také prostorem k zábavě, nadějím 
a potěšení. Nechť jsou dány i Vám a ať Vás 
přitom, budete-li chtít, Myšlenkování provází.    

 
 

Recenzent:  
PhDr. Jan Vitoň, Ph.D. 
Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, který 
působí na ZSF JU v Českých Budějovicích jako 
odborný asistent na katedře etiky a filozofie 
v pomáhajících profesích.  
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10. česká speciální olympiáda  
v Praze a katedra výchovy ke zdraví PF JU 
 
ÚVOD 
Pohyb je základním projevem každého živého 
organismu a zařazujeme ho mezi jednu 
z hlavních složek zdravého životního stylu. Kro-
mě fyziologického přínosu ovlivňuje i naši psy-
chickou a sociální stránku a umožňuje příjemné 
trávení volného času. Fylogeneticky jsme při-
způsobeni k lokomoci, která optimálně zatěžuje 
náš organismus statickou a dynamickou prací 
(Kursová, 2007). 

Vrozená mentální vada přináší odlišné ži-
votní situace již od samého začátku života takto 
postiženého člověka. Následkem omezení pohy-
bových schopností a dovedností dochází ke 
snížení mobility nebo dokonce imobilitě osob 
s mentálním postižením. Nedostatek pohybu 
a spontánního pohybového uvolnění může vy-
volat psychomotorický neklid, agresivní reakce, 
neschopnost soustředit se a celkově tak zapříči-
nit snížení edukačních a socializačních efektů. 
Jedním z integračních prvků osob s postižením 
je možnost aktivně se účastnit sportovních čin-
ností na jakékoliv úrovni. Je prokázáno, že pro 
jejich harmonický rozvoj a podporu zdravého 
životního stylu jsou pohybové zkušenosti získa-
né provozováním tělesných aktivit velmi pro-
spěšné a nezbytné. Smysluplný a řízený pohyb 
(tzv. fyzické vzdělání či motorická kompetence) 
má velmi mnoho zajímavých komponent a veli-
ce úzce souvisí s rozvojem sociálních kompeten-
cí těchto jedinců (Eichstaedt, Barry, 1992). 
 
Speciální olympiády 
Velmi dobrou situaci pro srovnávání parametrů 
motorické kompetence a parametrů sociálního 
chování sportujících či nesportujících osob 
s mentálním postižením poskytuje program 
Speciálních olympiád. V rámci ČHSO (České 
hnutí speciálních olympiád, vznik v roce 1990) 
se cvičitelé a trenéři soustřeďují na rozvoj spor-
tovního tréninku a soutěží v olympijských spor-
tech. Válková zdůrazňuje nutnost komplexnější-
ho pohledu na problematiku pohybových aktivit 
a jejich dopadu na některé dimenze osobnosti 
mentálně postižených, ať jsou to dimenze zdat-
nosti či motorických ukazatelů nebo ukazatelů 
změn v kognitivním nebo sociálním chování. 
Uvádí: „Posláním speciálních olympiád je po-
skytovat osobám s MP celoroční možnost tré-

ninku, účastnit se různých soutěží a prezentovat 
tak schopnosti i důstojnost osob s MP na veřej-
nosti. Filosofie speciálních olympiád je založena 
na přesvědčení, že lidé s MP jsou schopni při 
pravidelném, odborně vedeném tréninku učit se 
novým dovednostem, zvyšovat fyzickou zdat-
nost, prožívat radost a uspokojení z výsledků, 
a takto získávat prospěch zdravotní, duchovní 
i sociální. Sekundárně tak dochází k získávání 
postoje rovnosti, respektování a akceptace osob 
s MP a jejich rodin. Filosofie SO je dále založe-
na na principu, že možnost účasti v soutěžích 
SOI je dána každému bez ohledu na charakteris-
tiku a intenzitu mentálního postižení za předpo-
kladu dlouhodobého a pravidelného tréninku“ 
(Válková, 2000, s. 5). 

Program speciálních olympiád vznikl na 
sklonku 60. let v USA, jeho zakladatelkou je 
sestra prezidenta Johna F. Kennedyho – paní 
Eunice Kennedyová Shriverová. Zaktivizovala 
tak myšlenku sportování jako prostředku rozvo-
je osobnosti a integrace lidí s mentálním posti-
žením. Hnutí speciálních olympiád je uznáno 
Mezinárodním olympijským výborem a je 
oprávněno používat termín „olympiáda“. Výkon 
ve speciálních olympiádách (dále jen SO) je chá-
pán jako kategorie individuální, sportovci jsou 
při sportovních soutěžích rozděleni do skupin 
podle své výkonnosti a každému z nich se do-
stane ocenění a uznání. Vyhrát tudíž mohou 
i sportovci s těžkým stupněm mentálního posti-
žení. Tento okamžik má značný socializační 
význam, sportovci vstupují do uznávaných 
a oceňovaných rolí závodníků, dochází k oboha-
cení citového života mentálně postižených spor-
tovců i jejich rodičů, kteří mnohdy poprvé 
v životě mohou se svým dítětem prožít pocit 
úspěchu a radosti. Mezinárodní program SO má 
přesná pravidla, vyjadřující základní myšlenky 
SO, a své stálé orgány od světových přes konti-
nentální až po národní. Pravidelná, odborně 
vedená sportovní aktivita osob s mentálním 
postižením tvoří vlastní speciální olympijský 
program a může zahrnovat mnoho letních 
(atletika, plavání, gymnastika, badminton, koší-
ková, volejbal, kopaná, házená, kuželky, bocce, 
vzpírání, jezdectví, bruslení na kolečkových 
bruslích, cyklistika, jachting, softball, tenis, stolní 
tenis, golf) a zimních (sjezdové lyžování, běžec-
ké lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, halo-
vý hokej) sportů (Válková, 1998). 
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České speciální olympiády 
České hnutí speciálních olympiád (dále jen ČHSO) 
je oficiálním akreditovaným národním programem 
Special Olympics International (dále jen SOI). 
Jedná se o dobrovolnou, nezávislou a nevýdě-
lečnou organizaci, registrovanou jako občanské 
sdružení. ČHSO v souladu s cíli a pravidly SOI 
organizuje akce speciálních olympiád v České 
republice a zajišťuje zapojení ČR do mezinárod-
ních programů SO. Sdružuje jednotlivce a sku-
piny zapojené do programu speciálních olympi-
ád a další osoby, které se rozhodly podporovat 
tento program. Posláním hnutí je rozšiřovat 
základnu pro pravidelné, odborně vedené cviče-
ní a sportování osob s mentálním postižením. 
ČHSO iniciuje podporu státních orgánů, hospo-
dářských, společenských a jiných organizací 
a zajišťuje metodickou, organizační a finanční 
podporu pro sportovní aktivity. Hnutí sdružuje 
více než 150 sportovních klubů SO z celé České 
republiky, v těchto klubech je do pravidelného 
sportování zapojeno téměř 3 000 mentálně po-
stižených sportovců a přes dalších 850 členů, 
převážně trenérů a tzv. partnerů – spoluhráčů ve 
sjednocených sportech. ČHSO od svého vzniku 
úzce spolupracovalo s Výborem dobré vůle, 
s paní Olgou Havlovou. Od roku 1993 je hnutí 
oficiálně uznáno a podporováno Radou spor-
tovní reprezentace ČR, což umožňuje českým 
speciálním olympionikům účastnit se světových 
a evropských soutěží. 

Speciálního olympijského programu se mo-
hou účastnit všichni lidé s mentálním postiže-
ním, kteří dovršili osmi let a jejichž IQ není 
vyšší než 80, přičemž základním kritériem výbě-
ru pro účast je celoroční aktivita a snažení jedin-
ce. Dolní hranice není určena, do sportovní 
činnosti tedy mohou a mají být zapojováni 
i jedinci s těžkým stupněm mentálního postiže-
ní. SO programy mohou být pořádány na růz-
ných úrovních – regionální, národní, mezinárod-
ní, evropské a světové. Vždy musí být dodržo-
vána základní myšlenka – nabídnout mentálně 
postiženým společenství vzájemné rovnosti, 
akceptování a respektu. Závodníci jsou rozděle-
ni do skupin na základě přibližně stejných pohy-
bových dovedností, v každé takovéto skupině 
může být nanejvýš osm závodníků. Odměňová-
ni jsou všichni účastníci a pro slavnostní vyhla-
šování výsledků je připraveno osm stupňů vítě-
zů; sportovci na 1. až 3. místě jsou odměněni 
medailemi, na 4. až 8. místě stužkou. Respekto-

vání těchto principů přispívá k tomu, že SO hry 
jsou hrami radosti, pohody a dobré nálady, hra-
mi, na kterých vládne zdravý duch sportovního 
zápolení – sportovci překonávají sami sebe 
a doslova tak naplňují Coubertinovu myšlenku 
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Neú-
spěch nevede ke smutku a traumatům 
(dodržování principu odměňování všech), zá-
vodníci prožívají radost z účasti a ze vzájemné-
ho porozumění (Válková, 1998). 

Národní hry SO jsou hlavní událostí na 
národní úrovni, v České republice se konají od 
roku 1991 respektive 1993 (1991 se konala 
1. československá speciální olympiáda v Praze, 
v roce 1993 pak 1. česká letní SO v Olomouci). 
Od roku 1994 se hry konají pravidelně každé 
dva roky a jsou pro registrované sportovce, tre-
néry i rodiče vrcholnou událostí nejen sportov-
ní, ale i společenskou a kulturní (Kursová a kol., 
2004). 

Československé hnutí SO pomáhali zaklá-
dat nadšenci v čele s Martinou Středovou, ná-
rodní ředitelkou ČHSO, vedle Olgy Kurzové 
také její manžel Lubomír Kurz, Hana Svobodo-
vá, profesorka Hana Válková, Hana a Standa 
Urbanovi ze Slovenska, Erika Holotová, Jan 
Skott a Eva Lysičanová. Všichni čeští jmenovaní 
zástupci se v Českém hnutí speciálních olympiád 
aktivně angažují i dnes. Od svého založení zís-
kalo ČHSO velkou příznivkyni v osobě paní 
Olgy Havlové, která se nejen zúčastňovala všech 
národních her SO v Praze i v Olomouci, ale 
významně pomáhala i se získáváním sponzorů. 
Její zásluhou bylo také přijetí sportovců, kteří 
naši zemi úspěšně reprezentovali na světových 
zimních hrách SO v Rakousku v roce 1993, 
prezidentem republiky Václavem Havlem. 
V současné době je hlavní patronkou paní Livia 
Klausová (Pavlištová, 2010, on-line). 
 
 
10. česká speciální olympiáda v Praze 
Tyto národní hry speciálních olympiád 
s mezinárodní účastí byly zahájeny ve čtvrtek 
1. 7. 2010 v 15.00 hod. v Praze na stadionu Ju-
liska. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhl 
zcela v souladu s pravidly mezinárodního olym-
pijského hnutí. Po nástupu atletů z 92 sportov-
ních klubů (Česká republika, Monako) přinesli 
vybraní zástupci ČHSO a zahraniční sportovci 
vlajky České republiky a speciálních olympiád. 
Po vztyčení vlajek proběhl olympijský slib spor-
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tovců, který přednesla Petra Menšíková ze Spor-
tovního klubu Slavoj SPMP Praha – úspěšná 
česká reprezentantka a medailistka ve stolním 
tenise. Za rozhodčí se slibu ujal Jan Jurečka 
z Českého atletického svazu. Olympijský oheň 
přivezli na stadion zástupci Policie ČR společně 
se sportovci Českého hnutí speciálních olympi-
ád. Závěrečné kolo absolvoval známý bývalý 
tanečník Vlastimil Harapes, čestný prezident 
ČHSO, společně s Petrem Karabinem z SK 
Klokani Hajnice. Předali olympijskou pochodeň 
světové rekordmance Jarmile Kratochvílové 
a Jaromíru Kováčovi z SK Nováci Město Al-
brechtice. Zapálení ohně bylo již tradičně v režii 
Jarmily Kratochvílové. Patronka hnutí SO paní 
Livia Klausová pozdravila sportovce a prohlásila 
„Hry“ za zahájené. V následujícím kulturním 
programu vystoupila Lucie Bílá a houslový vir-
tuos Pavel Šporcl, oba bez nároku na honorář. 

Vlastní soutěže 10. národních letních her 
speciálních olympiád odstartovaly 2. července. 
Na stadionu Juliska proběhly soutěže v atletice, 
moderní gymnastice, volejbale, kopané. Stolní 
tenis, bocce a cyklistika byly organizovány v areá-
lu České zemědělské univerzity v Suchdole. 

Na této významné sportovní události se pod-
statně podíleli posluchači současného 3. ročníku 
kombinovaného studia oboru Výchova ke zdraví 
PF JU, a to převážně na pozici volontérů 
(funkce pořadatelské, organizační, informační, 
částečně i funkce rozhodčích). Odborně a orga-
nizačně byli na svoji práci dlouhodobě připravo-
váni autorkou tohoto příspěvku, která spoluprá-
ci s ČHSO navázala již v roce 2003. Teoretické 
znalosti posluchači získávali postupně během 
svého studia v akreditovaných předmětech 
„Sport a pohybové aktivity pro postižené I.–
III.“ včetně seznámení s intervenčním pohybo-
vým programem (viz Kursová, 2009), praktické 
pak přímým působením v základních školách 
speciálních či v ústavech sociální péče. Sportov-
ní aktivity aplikovali nejen v českobudějovických 
oddílech Pluto a Spiridon (bližší informace viz 
Kursová, 2004), ale vzhledem ke svému typu 
studia i v místech trvalého bydliště či zaměstná-
ní. Celkem se jednalo o 21 účastníků, kteří po-
máhali zabezpečit bezproblémový průběh soutě-
žení v těchto odvětvích: fotbal, atletika, bocce, 
stolní tenis, volejbal a moderní gymnastika. Je-
jich nemalé úsilí kladně zhodnotila též členka 
a zakladatelka organizačního výboru ČHSO paní 
Olga Kurzová ve svém dopisu bývalé děkance 

PF JU doc. PhDr. Aleně Hošpesové, Ph.D. 
Tento dopis přikládám k vlastnímu článku 
(Příloha 1), následně i pak společné foto s první 
dámou ČR paní Livií Klausovou (Příloha 2). 

Domnívám se, že právě aktivní účastí na 
podobných akcích získávají posluchači vysokých 
škol nesmírně důležité praktické zkušenosti, 
které mnohdy dokáží změnit, či naopak umocnit 
jejich dosavadní názory a přesvědčení. Našim 
studentům se podařilo dosáhnout v oblasti ná-
rodních sportovních aktivit pro osoby s mentál-
ním postižením na vrchol nejvyšší: podílet se na 
organizaci 10. české letní speciální olympiády. 
Svého úkolu se zhostili s veškerou důstojností, 
které je samotná akce hodna, a prokázali tak, že 
edukace v oblasti integrace pro ně není jen pou-
hým teoretickým pojmem. 

Veškeré další informace k průběhu této 
akce lze získat na internetových stránkách 
„specialolympics.cz“ či v budoucí bakalářské 
práci posluchačky Marie Tetourové: „Historie 
a současnost speciálních olympiád v ČR“ (obhajoba 
– květen 2011). 
 
 

 
ZÁVĚR 
České hnutí speciálních olympiád realizuje hu-
manitární cíle současné společnosti. Středem 
zájmu je snaha integrovat osoby s mentálním 
postižením do běžného denního života pomocí 
sportovních aktivit. „Hry“ jsou akcí nejen spor-
tovní, ale i společenskou a kulturní a mohou se 
jich zúčastnit všichni lidé s mentálním postiže-
ním, kteří splňují stanovená kritéria (věk osm 
let, IQ nesmí přesahovat 80, celoroční sportovní 
aktivita registrovaného sportovce). 

Snahou předkládaného článku je ukázat, jak 
lze aktivně přispět k rozvoji zdraví a zdravého 
životního stylu osob s mentálním postižením. 
Za velmi významný považuji vliv provádění 
cílených pohybových aktivit v rámci programu 
speciálních olympiád na oblast duševní a spole-
čenskou, která souvisí s hodnotovou orientací, 
prožitkovostí a sebepercepcí jedinců s mentál-
ním postižením. Účast na 10. české speciální 
olympiádě v Praze opět prokázala, že integrační 
proces je záležitostí obousměrnou a obohacující 
po všech stránkách nejen vlastní sportovce, ale 
též tzv. „běžnou populaci“, která tvoří organi-
zační a technické zázemí. 
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Vlasta Kursová 
kursova@pf.jcu.cz 

Příloha  1  Děkovný dopis           
 
 
Vážená paní 
doc. PhDr. Alena Hošpesová, PhD. 
Jihočeská universita 
České Budějovice 
 
 
        V Kamenném Újezdě dne 12. 7. 2010 
 
Vážená paní děkanko, 

ráda bych poděkovala Vašim studentům a jmenovitě pak paní doktorce Vlastě Kursové za spolupráci na 
10. České letní speciální olympiádě mentálně postižených sportovců.  

S paní doktorkou Kursovou jsme spolupracovali již v roce 2004, kdy se speciální olympiáda konala 
v Českých Budějovicích. Byla jsem moc ráda, že se kontakty nejen nepřerušily, ale že Vaši studenti byli 
v rámci studia informování o problematice speciálních olympiád a v letošním roce se aktivně účastnili 
jako volontéři olympiády v Praze. 

Jejich pomoc byla opravdu významná a ocenila jsem i to, že si všichni studenti zajistili v Praze vlastní 
ubytování a pracovali bez nároků na honorář v rámci praxe. 

Na olympiádě byla kromě manželky presidenta republiky paní Livie Klausové a předsedy ČOV MUDr. 
Milana Jiráska přítomna i řada dalších významných osobností jak ze společenského, tak sportovního či 
kulturního života. Olympiády se účastnilo téměř 800 sportovců s mentálním postižením a jejich trenérů 
z celé republiky a z Monaka. 

Byla jsem velmi ráda, že se na této významné akci velkou měrou podíleli právě studenti Vaší university 
v čele s paní doktorkou Kursovou, a že jsme tak úspěšně navázali na léta minulá. Jejich pomoci si velmi 
vážíme. 
  
S pozdravem  

Olga Kurzová 
technická ředitelka ČHS 



Integrační akce pro osoby se  
zdravotním postižením  

„Spolu to dokážeme“ 
 
ÚVOD 
Integrační akce „Spolu to dokážeme“ navazuje 
na projekt „Paralympijský školní den“ (PŠD) 
pro osoby se zdravotním postižením, který je 
součástí dlouhodobého výchovně-vzdělávacího 
procesu. Myšlenka PŠD využívá k dosažení své-
ho cíle vytvoření modifikace paralympijských 
her, aplikování paralympijských disciplín v rámci 
jednoho dne dle možností prostředí a potřeb 
klientů. Akce „Spolu to dokážeme“ jde svojí 
podstatou ještě výše, využívá nejen pohybové 

aktivity, ale i kulturně-poznávací činnosti 
k navázání společné komunikace a vzájemné 
spolupráce mezi osobami se speciálními potře-
bami a jejich spoluobčany bez zdravotního po-
stižení. Jedná se o reciproční činnost, o obou-
stranný proces vnímání světa dvou komunit. 
 
Integrace a pohybové aktivity 
Slovníky cizích slov charakterizují pojem inte-
grace jako sjednocení, ucelení, splynutí či proces 
začlenění. Integrace patří k základním fenomé-
nům rozvoje osobnosti a k utváření kvality živo-
ta osob se zdravotním či sociálním znevýhodně-
ním. Možnosti integrace jsou interindividuálně 
a intraindividuálně různé. Míra integrace je vý-
znamně podmiňována mírou rovnocennosti 
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(samostatnosti a nezávislosti) postiženého. Váž-
nou chybou přístupu k osobám s postižením 
a k možnostem jejich integrace je, když v dia-
gnostice a prognostice klademe důraz na ne-
schopnost či snížené individuální možnosti mís-
to důrazu na uchované schopnosti a jejich roz-
voj (Kursová, 2009). 

Vztah populace „zdravé a nepostižené“ 
k populaci jedinců nemocných či s postižením 
má řadu biologických, psychologických a sociál-
ních aspektů, které se vzájemně mohou i střetá-
vat (Švarcová, 2006). 

Pro jedince s postižením je náročná již sa-
ma základní životní situace, především schop-
nost adaptace. Je pro něj mnohem obtížnější 
přizpůsobit se podmínkám okolí, ať fyzikálním 
(chybění smyslových podnětů, omezení vyplýva-
jící z tělesného postižení) či sociálním (je pro něj 
složitější zaujmout mezi vrstevníky ve společ-
nosti pevné postavení, odpovídající jeho potře-
bám, zkomplikováno je i sociální učení a sociali-
zace vůbec). Uspokojování potřeb je dosahová-
no celou řadou aktivit, které člověk vyvíjí, při-
čemž způsoby tohoto uspokojování jsou indivi-
duálně odlišné. Potřeby postiženého nejsou jiné 
kvalitativně, pouze jde o fakt, že některé nemo-
hou být vůbec uspokojeny, jindy dochází spíše 
ke kvantitativním přesunům. Neuspokojena 
bývá často potřeba sociálních kontaktů a kladné-
ho sociálního přijetí (může být dáno subjektivně 
– nepřipraveností jedince, jeho malou sociabili-
tou a nedůvěrou k sociálnímu okolí), dále potře-
ba výkonu a sociálního uznání (Kursová, 2007). 

Pojem integrace v tělesné výchově (či vše-
obecně v pohybových aktivitách) znamená zařa-
zení různých typů jedinců do společných forem 
jmenovaných aktivit. V této oblasti nalezneme 
problémy související s charakterem postižení 
a integračními aktivitami. Vždy je nutno respek-
tovat určitá specifika (např. přizpůsobení pod-
mínek pro provozování pohybových aktivit, 
osobní asistence, vzdělání učitelů, přítomnost 
konzultantů z oblasti aplikovaných pohybových 
aktivit, kompenzační pomůcky apod.). Pravdě-
podobně největšími bariérami v ČR jsou však 
bariéry architektonické a postojové (Kudláček, 
Ješina, 2008). 

Tematikou prospěšnosti pohybových akti-
vit osob se zdravotním postižením se v české 
i zahraniční literatuře zabývají mnozí autoři, 
každý z nich hodnotí pohyb jedince s postiže-
ním z jiného hlediska (stránka kondiční, psycho-

sociální, výkonnostní apod.). Gallahue poukazu-
je na propojenost tzv. fyzického vzdělávacího 
programu (motorického vývoje) a poznávacího 
koncepčního učení. Rozvoj pohybových doved-
ností základních či specializovaných je aktivním 
procesem učení složitě souvisejícím s poznáním 
(Gallahue, Donnely, 2003). Obdobně i Sherrill 
ve své publikaci popisuje pohybové učení jako 
systematicky řízený výchovně-vzdělávací proces 
(nebo terapii), který využívá integrované procesy 
z pocitu, vnímání a pohybu, a zároveň definuje 
pohybové schopnosti i pohybové dovednosti 
(Sherrill, 2004). 

Mezinárodní paralympijský výbor vytvořil 
program „Paralympijský školní den“ (Paralympic 
School Day) zaměřený na děti mladšího i starší-
ho školního věku. Cílem programu je využít 
vzdělávacích systémů v různých regionech 
k výuce principů základních lidských práv 
a respektování odlišnosti. Vzdělávací aktivity 
vedoucí k pozitivní změně postojů v tomto 
směru mohou mít v budoucnu nesmírně kladný 
vliv na utváření inklusivní společnosti, v níž 
reálně existuje možnost sebeurčení pro všechny 
jedince, včetně 10–15% minority světové popu-
lace, kterou tvoří osoby se zdravotním postiže-
ním. Paralympijský školní den má za cíl infor-
movat děti o problematice paralympijských 
sportů a osob se zdravotním postižením 
(Kudláček a kol., 2008). 
 
 
Integrační akce „Spolu to dokážeme“ 
Akce „Spolu to dokážeme“ vychází ze základní 
myšlenky programu Speciálních olympiád – 
sportování jako prostředku rozvoje a integrace 
lidí s mentálním postižením. Kromě sportov-
ních aktivit vždy obsahuje i činnosti kulturně- 
-poznávacího a edukačního charakteru, čímž se 
odlišuje od nejrůznějších akcí podobného typu. 

Jako hlavní iniciátorka této akce za katedru 
výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovi-
cích (společně s Baseball a softball clubem Hlu-
boká nad Vltavou) mohu konstatovat, že hlavní 
ideou vždy bylo a je spojení světa osob se zdra-
votním postižením se světem jejich intaktních 
spoluobčanů. Této zásadě odpovídá i vlastní 
název a logo (viz obrázek 1), které v současné 
době několikanásobní účastníci již dobře znají.  
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Akce má svoji tradici již od roku 2006, kdy 
se konala společně se Sportovními hrami 
(realizátoři: katedra výchovy ke zdraví PF JU, 
Baseball a softball club Hluboká nad Vltavou, 
Ústav sociální péče Empatie České Budějovice 
a PCO – hlídací služba, s. r. o., České Budějovi-
ce). Tento ročník je označován jako tzv. „nultý“. 
Snahou realizátorů je každoroční pořádání spor-
tovně-kulturního dne pro osoby se zdravotním 
postižením a jejich spoluobčany z lokality České 
Budějovice. Vlastním místem konání až do roku 
2010 byl komplex prostor Zoologické zahrady 
Ohrada, Loveckého zámečku a přilehlých pří-
rodních sportovišť v Hluboké nad Vltavou, 
v roce 2010 pak nový sportovní areál Baseball 
a softball clubu též v Hluboké nad Vltavou. 
Rámcový model akce spočívá v registraci všech 
zúčastněných, rozdělení do početně vyrovna-
ných skupin (každá skupina se skládá z přísluš-
ného počtu klientů se zdravotním postižením 
a odpovídajícího počtu žáků „běžné“ základní 
školy v poměru minimálně 1:1), rozlišení skupin 
(barevné stužky apod.) a přidělení tzv. „patrona“ 
skupiny z řad pořadatelů (posluchači oboru Vý-
chova ke zdraví PF JU), který má za úkol koor-
dinovat plynulé absolvování všech činností 
a přechod mezi jednotlivými stanovišti. Součas-
ně zajišťuje i bezpečnost svých svěřenců. Kon-
krétní aktivity probíhají na dílčích stanovištích, 
jejichž přípravu, materiální vybavení a vlastní 

organizaci zajišťují pořadatelé (posluchači). Po-
čet hlavních stanovišť se pohybuje mezi čtyřmi 
až šesti, přičemž na každém z nich může být 
zároveň plněno několik úkolů. Vlastní příprava 
stanovišť (námět pro aktivitu, způsob její orga-
nizace, kompletizace vybavení atd.), jejich tema-
tická návaznost a možnost absolvování všemi 
účastníky je téměř ročním úsilím celého organi-
začního týmu (vyučující, sponzoři, posluchači 
příslušného ročníku oboru Výchova ke zdraví). 
Z počtu stanovišť a konkrétních aktivit se odvíjí 
množství skupin a v podstatě i konkrétní počet 
účastníků ve skupinách. Po registraci a společ-
ném zahájení akce (pořadatelé, případně vý-
znamní hosté – např. starosta města Hluboká 
nad Vltavou, děkan PF JU České Budějovice, 
primátor města České Budějovice) začíná sou-
časně činnost na všech stanovištích, barevně 
různorodé skupiny účastníků se svým 
„patronem“ mezi nimi postupně přecházejí 
a absolvují všechny aktivity. Po zúčastnění se 
získávají příslušný „bonus“ (razítko na visačku, 
podpis, obrázek apod.), který poskytuje pořada-
teli zpětnou informaci. Základním mottem je 
skutečně „Spolu to dokážeme“, tzn. že všichni 
přítomní se snaží zvládnout veškeré úkoly 
(samostatně či s dopomocí) – po absolvování 
všech stanovišť se každý u registrace prokáže 
množstvím získaných „bonusů“. Dle vzoru Spe-
ciálních olympiád a průběhu soutěžení v přidru-
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Obrázek 1  Logo akce „Spolu to dokážeme“ 



žených sportech tak každý získává příslušné 
ocenění. Celou akcí prolíná hudební program 
jako doprovodná či oddechová složka, zároveň 
vytváří i prostor pro společně strávené chvíle 
všech účastníků před závěrečným ceremoniálem 
s předáváním účastnických diplomů a upomín-
kových cen. Umocněním tohoto slavnostního 
zakončení bývá přítomnost známé sportovní či 
kulturní osobnosti. 

I. ročník: 25. 6. 2007, akce se osamostatnila 
pod plnou patronací katedry výchovy ke zdraví 
PF JU a Baseball a softball clubu Hluboká nad 
Vltavou. Hlavní motto „Máme rádi zvířata“ 
prolínalo celým programem, kterého se celkově 
zúčastnilo 143 osob (67 jedinců se zdravotním 
postižením a 76 žáků ze Základní školy Hluboká 
nad Vltavou). Pořadatelé z řad studentů: poslu-
chači 1. ročníku kombinovaného studia oboru 
Výchova ke zdraví. 

II. ročník: 13. 6. 2008, hlavní motto: 
„Jdeme na výlet do přírody“, počet účastníků 
157 (75 osob se zdravotním postižením, 82 žáků 
základní školy). Pořadatelé – studenti: poslucha-
či 2. ročníku prezenčního studia oboru Výchova 
ke zdraví. 

III. ročník: 6. 10. 2010. Bohužel větší časo-
vá pauza (v roce 2009 pořádala katedra výchovy 
ke zdraví početnou mezinárodní konferenci) 
a posunutí akce do podzimního termínu z orga-
nizačních důvodů se zřejmě projevilo i na men-
ším počtu účastníků. Přes atraktivní změnu mís-
ta konání a přitažlivé motto „Cesta kolem světa“ 
jsme přivítali celkově 95 aktérů (38 a 57). Použití 
slova „jen“ by nebylo zcela na místě, vzhledem 
ke klimatickým podmínkám tohoto dne a k situ-
aci, že celá akce probíhala ve venkovních pro-
storách sportovního areálu. Účastníci měli mož-
nost aktivně prožít cestu kolem světa, procesto-
vat Evropu, Asii, Severní a Jižní Ameriku i Aus-
trálii. Po dlouhé cestě se všichni potkali v Africe, 
kde za poslechu domorodé hudby mohl každý 
vyjádřit výtvarným projevem své dojmy, pocity 
či náladu z „cestování“. Pořadatelé – studenti: 
posluchači 3. ročníku prezenčního studia oboru 
Výchova ke zdraví. 
 
ZÁVĚR 
Integrační akce jsou vždy z hlediska organizač-
ního velmi náročnou činností. Jejich úspěšnost 
se odvíjí od mnoha proměnných: odborné zajiš-
tění, materiální vybavení, finanční zabezpečení, 
místo konání včetně dopravy, termín, tematické 

zaměření (program) a v neposlední řadě i klima-
tické podmínky. Kterýkoliv z těchto faktorů 
může značně ovlivnit průběh vlastního konání 
pozitivním či negativním směrem. Nelze proto 
nikdy podcenit kvalitní přípravu, která může 
zahrnovat i několik strategických variant. 

Při realizaci jednotlivých ročníků se potvrdil 
předpoklad, že nejvhodnějším termínem je po-
lovina až konec června (teplé letní počasí, mini-
mální školní povinnosti všech zúčastněných 
a jejich předprázdninové pozitivní naladění mů-
že přispět ke zdárnému průběhu akce). Průbě-
hem celého dne musí prolínat základní idea vy-
plývající z názvu akce i motta dílčích ročníků: 
společně vše dokážeme – chceme zaujmout, 
pobavit i poučit všechny zúčastněné pomocí 
her, dovednostních činností, sportovních disci-
plín, ale i znalostních aktivit. 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit i fakt, 
že akce podobného charakteru vyžadují od orga-
nizátorů vlastní zainteresovanost, empatii, chuť 
a odhodlání plně se angažovat. Každý z nás tak 
může prakticky vyjádřit svůj postoj k integrač-
ním aktivitám a nezůstávat jen v pasivní roli. 
Snahou tohoto článku je oslovit všechny čtená-
ře, poskytnout jim základní informace a nabíd-
nout též možnost spolupráce při přípravě a rea-
lizaci dalších ročníků. Přijďte se ujistit, že spolu 
to dokážeme. 
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Zpráva z konference  
XVI. královéhradecké  

ošetřovatelské dny 
 

 
Konferenci pořádala Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové ve spolupráci s Českou asociací 
sester, Oddělením ošetřovatelství Ústavu sociál-
ního lékařství LFUK HK a Nadací pro rozvoj 
v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie. 
Organizačně byla konference zajištěna společ-
ností NUCLEUS HK. V doprovodném progra-
mu byly prezentovány výrobky a pomůcky pro 
ošetřovatelskou a intenzivní péči, bariérovou 
péči, odborná literatura a především výživové 
produkty firmy Nutricia se zaměřením na onko-
logickou péči. Ve dvou dnech probíhaly prezen-
tace a přednášky v blocích: Výživa od A do Z, 
Ošetřovatelská péče, Vzdělávání, Speciální ošet-
řovatelská péče, Paliativní onkologická péče, 
Komplexní péče o onkologicky nemocné paci-
enty, a workshopech: Výživa diabetiků. 

A. Hudáčková prezentovala v rámci grantu 
ZSF JU Zajištění kulturně diferencované péče 
v ČR z pohledu ukrajinské minority žijící v Čes-
kých Budějovicích. A. Machová prezentovala 
grant, jejímž řešitelem je prof. PhDr. V. Tótho-
vá, Ph.D., Komunitní sestra v péči o děti. M. 
Trešlová také v rámci grantu prezentovala Ko-
munikační dovednosti sester v multidisciplinár-
ním týmu. 

Přednesené příspěvky popisovaly spolupráci 
mužů a žen v multidisciplinárním týmu z antro-
pologického pohledu, potřebu výuky první po-
moci na středních a vysokých školách, práce 
sestry v ambulanci Centra léčby závislosti na 
tabáku, pracovní zátěž a nasazení v době chřip-
kové pandemie, pomůcky použité při léčbě ery-
sipelu, využívání screeningových metod hodno-
tících riziko pádu u geriatrických pacientů 
a Bachovu květovu terapii používanou v praxi. 

V bloku zaměřeném na vzdělávání byly 
představeny možnosti celoživotního vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků na  
E-univerzitě, realizace vzdělávacího kurzu pro 
mentory při LFUK v Hradci králové, ošetřova-
telský proces jako studijní a výukový problém, 
soft skills v sesterské profesi, uplatnění EBP 
v péči o novorozence, pády v pediatrii a dopro-
vod nemocného dítěte. 

 

Druhý den byl věnován paliativní a onkolo-
gické léčbě: indikátorům kvality poskytované 
paliativní péče, ambulantní paliativní onkologic-
ké péči, sociální péči pro tyto nemocné, ošetřo-
vatelské péči o onkologicky nemocné v týmu 
paliativní péče, mýtům a pověrám ve výživě 
onkologicky nemocných, komplexní péči o ženy 
s karcinomem prsu a epitézám, přípravě a za-
cházení s cytostatiky. Několik prezentací se vě-
novalo radioterapii a úloze sester při této léčbě. 

Kvalita a přínos příspěvků byly ovlivněny 
přednášející osobou – jejím věkem, vzděláním 
a praxí. Evidentní bylo zapálení starších sester 
bez vysokoškolského vzdělání s delší praxí pro 
zkvalitnění péče. Překvapující bylo několik pří-
spěvků mladších přednášejících s vysokoškol-
ským vzděláním působících na vysokých ško-
lách, které nesly známky nedostatků ve výzkum-
né činnosti, ale především v nedostatečném 
pochopení ošetřovatelského procesu včetně 
ošetřovatelských diagnóz. Stejně nepřesvědčivě 
vyznělo sdělení o screenigových metodách hod-
notících riziko pádu. Naopak přínosným 
a vyzývajícím byl právě příspěvek o ošetřovatel-
ském procesu jako problému ve výuce a způso-
bu, jak tento problém univerzita řeší. Zajímavé 
jsou získané informace o použití, možnostech 
a účinku Bachovy fytoterapie a sítě této péče, 
která se v ČR rozvíjí. Velmi zaujala interaktivní 
prezentace o nutnosti efektivní komunikace 
v ošetřovatelství, respektive o tom, kde máme 
v komunikaci nedostatky. Podnětné zdroje na-
bídla prezentace o praktickém využití EBP 
v péči o novorozence. Blok zaměřený na palia-
tivní péči svědčí o tom, že přes nejnovější po-
znatky vědy i techniky není stále dosaženo stan-
dardní kvality péče o tyto nemocné a vyzývá 
účastníky a sestry ke zlepšení pro zvýšení kvality 
života lidí nevyléčitelně (nejen onkologicky)  
nemocných. 
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Texty nesmí obsahovat tiskové efekty, písmena musí být velikosti 10pt, nesmí se používat tučná, 
podtržená či barevná písmena. Stránky v elektronické podobě nečíslujte, ve vytištěné formě na papíře 
je číslujte pouze tužkou nahoře. 

Název by neměl přesahovat devět slov. Křestní nebo rodné jméno uveďte v plném znění, jména 
autorů se uvádějí bez titulů. 

U všech příspěvků skupiny A musí být souhrn (pouze v češtině); o rozsahu 1500–1800 
znaků (tzn. asi 20 řádek), musí obsahovat cíl a metodu práce, základní údaje o dosažených 
výsledcích. Pak stručný obsah. V souhrnu může být pojednáno o výběru citovaných autorů 
a jejich děl. Doporučený počet klíčových slov je pět a je třeba je oddělit pomlčkou.  

Texty musí být jazykově správné, bez gramatických chyb. Krátká sdělení mají obsahovat nejno-
vější výsledky autorů, obsahují nejvýše pět tisíc písmen včetně mezer, maximálně jeden obrázek 
a maximálně jednu tabulku. 

Obrázky se přijímají ve formátu *.tif na CD a dvojmo vytištěné na papíře. Nezačleňujte obrázky 
do textu v textovém editoru, ukládejte je na CD odděleně. O plochu obrázku se snižuje přípustný 
maximální rozsah rukopisu. Je třeba dbát, aby čáry na obrázcích byly dostatečně silné a aby se při 
zmenšení na formát A6 neztrácely. Popis obrázku pište laskavě podle následujícího vzoru: „Obr. 1, 
Název obrázku atd.“ Případně vysvětlivky uvádějte pod obrázek. Seznam popisů obrázků uveďte na 
konci rukopisu. Na všechny obrázky musí být v textu odvolávka (obr. 1). Fotografie musí být dosta-
tečně kontrastní a ostré, na bílém papíru. Xerokopie fotografií nejsou přípustné. Fotografie mohou 
být též ve formě souboru formátu *.tif. 

Tabulky s nadpisem nad tabulkou uveďte rovněž až na závěr rukopisu. Vodorovnými linkami se 
odděluje pouze záhlaví a konec tabulky, nikdy (!) řádky uvnitř tabulky. Sloupce se linkami neoddělují. 
Vysvětlivky pište pod tabulku. Tabulka musí být srozumitelná bez odkazů do textu. Na všechny ta-
bulky musí být v textu odvolávka (tab. 1). 
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Bibliografické citace (dle ČSN ISO 690) 
 

Monografie 
AZENBACHER, A.: Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 292. 
VAGNEROVÁ, M., MOUSSOVÁ, Z., ŠTĚCH, S.: Psychologie handicapu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
1999, s. 133–135. 
 

Nad počet tří autorů uvádějte pouze prvního nebo typograficky zvýrazněného autora, další spoluau-
tory vynechejte a dopište zkratku „et al.“ 
DUNOVSKÝ, J. et al.: Sociální pediatrie – vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, s. 200–201. 
 
Sborníky 

HANZL, M., DUŠEK, J.: Úloha enterální výživy mateřským mlékem v péči o nedonošené novorozence. In: Výživa – 
nedílná součást léčby závažných chorob. Sborník příspěvků a abstraktů z mezinárodní konference. České Budějovice: JU 
ZSF, 2005, s. 49–53. 
HRUŠKOVÁ, M., KOZLOVÁ, L.: Násilí na ženách – současný stav. In: Sociální práce. Praha: Triton, 2003, s. 21–53. 
 
Časopisy 

DAVIDOVÁ, L. et al.: Atropin a jeho místo v současné medicíně. Kontakt, 2005, vol. 7, no 3–4, s. 349–353, 350. 
 
Elektronické zdroje 
Odkaz na www str: 
Národní rozvojový program mobility pro všechny [online]. 2004 [cit. 2005-02-21]. Dostupné z: http://www.nrzp.cz/doc/
NRPM.doc. 
 

Článek v elektronickém seriálu: 
POMAHAČ, R.: Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí – recenze. Veřejná správa [online]. 2003, č.19 [cit. 2003-05-
07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2003/0019/recenze.html. 
 
Odkazy na citace v textu 
V textu odkazujte uvedením příjmení autora a rokem vydání; u více než tří autorů použijte 
zkratku „et al.“. Například: (Neumann et al., 1978, s. 25), (Pilman, Blackson, 1999, s. 152), 
(Záškodná, 2001, s. 125). 

V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání pro odlišení uvádějte malá 
písmena abecedy (a-z). Například: (Novák et al., 1999a, s. 75), (Novák et al., 1999b, s. 105) 
a v soupisu citací budou vypadat záznamy následovně: 

 

NOVÁK, J. et al. (1999a):  Sociální praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, s. 200 
NOVÁK, J. et al. (1999b):  Sociální studie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, s. 245. 

 
Všechny odkazované prameny musí být citovány na závěr rukopisu a seřazeny podle abecedy. 

V seznamu nesmí být citace práce, se kterou text nepracuje a na kterou jasně neodkazuje.  
 

Redakční rada žádá všechny autory, aby v poznámkách či bibliografii svých rukopisů 
odkazovali též na články uveřejněné v českých časopisech, především na časopis Kontakt 
a Prevence úrazů, otrav a násilí, vydaných poslední době. Citovanost prací z Kontaktu a Pre-
vence úrazů, otrav a násilí je nezbytným krokem na cestě k zařazení do databáze Medline. 
Děkujeme. 

 

Zkratky se používají jenom ze soustavy jednotek SI a ty, které jsou všeobecně rozšířené. Na 
úplný závěr textu autor uvádí plnou adresu včetně poštovního směrovacího čísla; důležité je uvádět 
svou e-mailovou adresu, na kterou mohou čtenáři posílat své případné dotazy přímo autorovi. Rukopi-
sy, jejichž úprava nesplní výše uvedené požadavky nebo budou v rozporu s etickými zásadami pro 
publikování, nebudou redakcí přijaty. Přijaté rukopisy budou otištěny bez poplatku s výjimkou barev-
ných fotografií; jejich vytištění hradí autor rukopisu po předchozí dohodě s redakcí. Hlavní autor 
(není-li specifikován, pak první autor) přehledného referátu, původní práce nebo krátkého sdělení 
obdrží zdarma jeden výtisk čísla časopisu, ve kterém vyšel jeho příspěvek. 

 

Abstrakta jednotlivých čísel časopisu jsou dostupná na  internetu na adrese http://www.zsf.jcu.cz 
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