
 
 

DOMOV PRO SENIORY 
__________________________________________________ 

 
P.O.Box 100, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 – Háje 

Telefon: 603 205 396, email: soc@jmsoc.cz 
 

„Když už to doma nezvládáte.“ 
 

 

1 | S t r á n k a  

 

 

 

 

 

Zjišťování spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Jižní Město probíhalo formou anonymního 
dotazování prostřednictvím rozhovoru s nezávislou osobou. Touto osobou byla na pracovišti praktikující 
studentka Vyšší odborné školy sociálně právní, která byla zcela vázána mlčenlivostí a veškerá data po 
ukončení rozhovoru anonymizovala tak, že není z odpovědí možné identifikovat respondenta.  

Cílem bylo získat informace ohledně spokojenosti uživatelů. Sběr dat probíhal v období od září do října 
2018. Respondenty byli uživatelé, kteří v uvedeném období využívali služeb Domova pro seniory.  

Celkem bylo s možností vyplnění dotazníku spokojenosti nezávislou osobou osloveno 78 klientů a tuto 
možnost využilo 68 klientů. Návratnost se pohybuje lehce nad 87%.  

Na následujících stránkách je přehled nejdůležitějších otázek a jejich vyhodnocení. Otázky, které slouží 
pouze pro vnitřní potřeby vedení Domova pro seniory, jsou z tohoto přehledu pro zvýšení přehlednosti 
vynechány. Na závěr jsou uvedeny všechny návrhy na zlepšení, které se u jednotlivých otázek objevily. 
Pro přehlednost jsou seskupeny dle jednotlivých oblastí, kterých se návrhy na zlepšení týkají. Následuje 
vždy vyjádření vedení Domova pro seniory k jednotlivým návrhům, aby respondenti věděli, jak bude dále 
jejich námět na zlepšení řešen.  
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PŘEHLED VYBRANÝCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ:  
1. Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s prostředím zařízení 

1- velmi 
spokojen/a  43 

2- spíše 
spokojen/a 21 

3- nevím 2 

4- spíše 
nespokojena 2 

5- nespokojen/a 0 

 
2. Ohodnoťte, jak jste spokojeni s úklidem v zařízení 

1- velmi 
spokojen/a 

56 

2- spíše 
spokojen/a 

10 

3- nevím 1 

4- spíše 
nespokojena 

0 

5- nespokojen/a 0 

nezodpovězeno: 1 
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3. Ohodnoťte, jak jste spokojeni s vybavením pokoje 

1- velmi 
spokojen/a 51 

2- spíše 
spokojen/a 12 

3- nevím 6 

4- spíše 
nespokojena 1 

5- nespokojen/a 0 

 

 

4. Ohodnoťte, jak jste spokojeni s nabídkou, kvalitou a vzhledem stravy 

 

 

 

 

 

 

70%

23%

5% 2% 0%

Celková spokojenost se stravou 
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4- spíše nespokojena

5- nespokojen/a
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5. Ohodnoťte spokojenost s aktivitami a společenskými akcemi v zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ohodnoťte soukromí při provádění osobní hygieny: 

Dostatek 66 
Nedostatek 2 

 

7. Jak jste spokojeni s četností koupání 

vyhovuje 57 

nevyhovuje 8 

Koupe se 
sám/a 

2 

 
 

100%

0%0%
0%0%

Spokojenost s nabídkou aktivit

1- velmi spokojen/a

2- spíše spokojen/a

3- nevím

4- spíše nespokojena

5- nespokojen/a
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8. Hodnocení týmu zaměstnancův našem zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jak se shodují vaše zkušenosti s očekáváním, které jste měl před nástupem do zařízení? 
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Spokojenost s přístupem 
zaměstnanců domova
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3- nevím
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10. Náměty na zlepšení služby a vyjádření vedení k podnětům: 

OBLAST STRAVOVÁNÍ 

• zájem o více teplých večeří  
• porce jsou příliš velké 
• do jídelníčku by bylo lepší nedávat cizí a místní názvy jídel 
• častější nabídka kakaa a kávy ke snídani 
• více ovoce a zeleniny 
• méně pomazánek 
• málo pestré snídaně  
• méně sladkých jídel k večeři  
• zvýšit důslednost při plánování dietní stravy 
• více chleba a méně veky 
• méně těstovin 
• pestřejší svačiny 

 
Odpověď vedení zařízení: Těší nás, že 93% obyvatel zařízení vyjádřilo, že je s výběrem a kvalitou 
stravy spokojeno a naprostá většina z nich je dokonce velmi spokojena. Připravit takovou nabídku 
jídla, aby potěšila všechny osoby s tak odlišnými preferencemi chutí, je velmi obtížné a jsme rádi, že se 
nám to daří. Děkujeme moc za cenné podněty týkající se úpravy složení jídelníčku, jednotlivé náměty 
je třeba pečlivě zvážit a společně prodiskutovat i s dalšími obyvateli zařízení, protože názory zde 
mohou být mezi jednotlivými klienty velmi rozdílné. Proto také působí přímo v našem zařízení nutriční 
terapeutka, která sestavuje jídelní lístek vždy s ohledem na preference jednotlivých klientů a složení 
stravy se snaží kombinovat tak, aby Vás mohlo být co nejvíce spokojeno. 
I z toho důvodu byla v listopadu 2018 zřízena tzv. Stravovací komise, která je složená ze zástupců 
obyvatel domova (3 zástupci), vedení domova a nutriční terapeutky. Zúčastnit se samozřejmě dále 
mohou i ostatní obyvatelé domova. Komise se schází pravidelně 1x za 2 měsíce a řeší jednak náměty 
ze strany přítomných klientů, tak písemné podněty, které můžete sdělit buď vhozením oznámení do 
schránky důvěry nebo písemným záznamem do sešitu, který je k dispozici na nástěnce v jídelně právě 
pro psaní námětů na zlepšení stravy. V rámci  pravidelných setkání Stravovací komise budou 
projednány výše uvedené body a zápis z jednání si budete moci přečíst na nástěnkách na chodbách 
zařízení. 
Nejvíce připomínek směřovalo k přílišné velikosti servírovaných porcí. Naši kuchaři vaří tak, aby 
servírovaná porce odpovídala svým složením i velikostí doporučenému dennímu příjmu stravy. Pokud 
jste zvyklí jíst méně, můžete buď požádat personál, aby Vám část porce uschoval na pozdější 
konzumaci nebo požádat kuchaře prostřednictvím pracovníků v přímé péči, aby Vám připravil porci 
menší. Naši kuchaři vydávají vždy jídlo přímo na jídelně nebo bezprostředně před Vaším pokojem, je 
to tedy dobrá příležitost, abyste požádali buď osobně kuchaře nebo pečovatele, který vám porci 
podává, o její snížení. 
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 

• více kina 
• více divadel 
• někdy až příliš hlasitá hudba 
• více procházek 
• návštěva ZOO  
• zahradnické aktivity  
• zařazení do aktivit povídání jednotlivých klientů o jejich bývalém povolání např. „den povolání“ 
• více kultury  
• po večeři promítání filmů 
• zlepšit nabízení aktivit klientům z 1. patra bývalého OC  

 
Odpověď vedení zařízení: Jsme moc rádi, že 100% obyvatel uvedlo, že jsou velmi spokojeni 
s nabídkou aktivit v našem zařízení. Považujeme to jako významné ocenění práce naší aktivizační 
pracovnice a dalších zaměstnanců, kteří se vždy ochotně a s velkým nadšením do příprav a organizace 
aktivizačních činností zapojují.  Některé uvedené náměty vyjadřují spokojenost s již proběhlými 
akcemi (návštěva ZOO, procházky, promítání filmů, návštěvy divadel a kin) a budeme se je tak snažit 
co nejvíce zařazovat i v následujícím roce.  
Co se týká nabízení účasti na aktivit, snažíme se informovat naše klienty co nejvíce, aby se právě 
nemohlo nikdy stát, že by daný klient o konání akce nevěděl. Týdenní program činností je vždy 
vyvěšen na nástěnkách a dále je roznášen po pokojích tak, aby se dostal i k imobilním klientům. 
K odběru tištěného programu je možné se přihlásit u naší aktivizační pracovnice Zuzany Batovcové. 
Aktuální program je ke stažení na internetových stránkách společnosti také pro rodinné příslušníky a 
veřejnost.   
Vždy v den konání aktivity jsou všichni klienti oslovováni pracovníky v přímé péči s informací, že se 
bude daný program konat a je jim nabízena pomoc při přesunu na místo konání akce. Pracovníci 
budou upozorněni, aby dbali zvýšené pečlivosti při oslovování klientů ze zmíněného patra s nabídkou 
doprovodu na místo konání aktivit. Máme však zkušenost, že ve zmíněném patře je zájem ze strany 
klientů o nabízené aktivity minimální, přestože je jim pravidelně připomínán a zároveň jim nabízíme 
dovezení na aktivitu na vozíčku, když jim zdravotní stav neumožňuje na akci dojít. 

 

PROVOZNĚ – TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
Vnější prostředí: 

• více laviček  
• bazén na zahradu  
• zahradník  
• větší zahrada 
• více záhonů s květinami 
• odstranění svahů ze zahrady 
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Vnitřní prostředí: 

• méně prahů 
• více obrázků na zdech, pokojích i chodbách 
• poličky na knížky – klienti by rádi, kdyby se dali půjčovat knížky v knihovničkách či poličkách na 

různých místech (např. v 1. patře) a aby byl ke knížkám lepší přístup (nedostanou se ke knížkám 
vzadu) 

• tělocvična 
• chybí kuchyňka v 1. patře, kde by mohli klienti připravit návštěvám kávu (varná konvice a dřez) 
• absence zábradlí na některých místech 
• úzké chodby 
• více květin na chodbách 

 
Prostředí na pokojích: 

• malá TV na pokoji 
• lednice na každém pokoji 
• nevyhovující zrcadlo na pokoji  
• větší skříň  
• na pokoji více poliček/skříněk a dalších úložných prostor 
• vrže postel 
• moc klientů na pokoji  
• malý pokoj 
• zamykání pokoje pracovníky 

 
Služby: 

• častější koupání 
• rehabilitační sestra/fyzioterapeut 
• nevrací se oblečení z prádelny 
• zájem o zamykání pokoje na noc  

 
Odpověď vedení zařízení: Domov pro seniory a Odlehčovací centrum v Janouchově ulici vznikalo 
přestavbou původní budovy, která sloužila zcela jiným účelům než je péče o seniory. Jak při přestavbě 
původní části, tak při přístavbě nové, se všichni snažili vyjít vstříc požadavkům, které vznikaly z potřeb 
tehdejších klientů a personálu. Potřeby našich seniorů se postupem času mění, a tak někteří současní 
klienti nemusejí být spokojeni s prostředím a s vybavením, které také podléhá opotřebení časem. 
Proto se stále snažíme činit drobné úpravy a opravy tak, aby zde byly klienti co nejspokojenější. 
Vnitřní vybavení je buď opravováno nebo postupně obměňováno za nové. Za tím účelem v našem 
zařízení působí od roku 2017 stálý údržbář, který je zde přítomný ve všední dny a je Vám vždy ochoten 
pomoci. Můžete jej naším prostřednictvím požádat o opravu vrzající postele, o opravu nefungujícího 
ovladače na TV, o přidělání madla na chodbu, o přidělání poličky či o přitlučení obrázků na stěnu. Na 
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recepci je k dispozici sešit, kam mohou pracovníci kterýkoliv den v týdnu zaznamenávat požadavky na 
drobné opravy a pak ho recepční předá k vyřízení údržbáři. 
Co se týká opatření vyžadující stavební úpravy, je třeba počítat s tím, že je plánovaná rozsáhlá 
rekonstrukce objektu. Realizace projektu je plánována v roce 2020/2021. V rámci této rekonstrukce 
můžeme navrhnout některá opatření, která výše zmiňujete např. zarovnání terénu zahrady, rozšíření 
chodby, odstranění prahu u francouzského okna, vytvoření tělocvičny, zmenšení kapacity na 
některých pokojích či jejich stavební úpravu. 
Máte-li na svém pokoji pocit nedostatku prostoru či Vám z jakéhokoliv jiného důvodu nevyhovuje 
(např. nevyhovující světová strana, neshody se spolubydlícími, absence vlastního sociálního zařízení, 
umístění v nevyhovující části) je možné u sociální pracovnice Mgr. Kláry Krybusové zažádat o 
přestěhování na jiný pokoj. Tato žádost je poté v evidenci do doby, než bude místo na některém 
z pokojů, který by Vám mohl vyhovovat lépe. Poté se budete moct rozhodnout, zda se chcete 
přestěhovat nebo si budete přát setrvat na současném pokoji.  
Pokud máte zájem si pokoj dovybavit jak úložnými prostory, tak elektrickými spotřebiči nebo jen 
vyzdobit obrázky, kontaktujte vedoucí zařízení Mgr. Michaelu Konvičnou a společně se domluvte na 
vhodném postupu. Některé vybavení lze pořídit také z rozpočtu naší společnosti, žádost o pořízení 
takového většího vybavení nebo drobné úpravy pokoje (nákup komody, přestavba nábytku, oprava 
zdi, výměna svítidla, nákup zrcadla, židle apod.) předávejte rovněž vedoucí zařízení, která věc dále 
projedná s vedením JMS a.s. a vyrozumí Vás o dalším postupu.  
Návrh na pořízení nových polic na knihy a jejich umístění na chodby, stejně jako nákup varné konvici, 
ve které budou moci klienti na uvedeném patře připravovat návštěvám kávu, jsme rovnou zahrnuli do 
plánovaných cílů pro rok 2019 a budou tak co nejdříve realizovány. Umístění bazénu na zahradě se 
nejeví jako bezpečné, z tohoto důvodů požádáme o pořízení sprchy s mlhovačem, pod kterou se 
můžete v parných dnech osvěžit. Pořízení dalších květin by znamenalo zvýšení nároku na naše 
pracovníky, kteří se musí péči o květiny věnovat a v současné době nejsme schopni personálně zajistit 
péči o další květiny. V případě zájmu si klienti samozřejmě mohou pořizovat květiny do společných 
prostor i na pokoje, pokud však o ně budou sami pečovat. V současné době je péče o zahradu 
v kompetenci údržby, zájem klientů o navýšení pracovních úvazků o pozici zahradníka budeme 
tlumočit vedení společnosti, které o organizační struktuře rozhoduje. Nákup laviček a dalšího 
zahradnického nábytku je v plánu pro rok 2019. Nákup nových televizí a lednic není v současné době 
z důvodu omezeného rozpočtu JMS a.s. v plánu. 
Těší nás Vaše připomínky ke zkvalitňování našich služeb, protože díky nim jsme schopni lépe vyhovět 
Vašim potřebám. Zejména v této oblasti je třeba sdělit svou připomínku co nejdříve svému klíčovému 
pracovníkovi, popř. vedoucímu přímé péče panu Martinu Hrušovi, kteří s Vámi domluví 
individualizovaný postup, který Vám bude vyhovovat. To se týká např. četnosti koupání, zamykání 
pokoje, zájem o procházky ven apod.  
Víme, že je pro naše klienty nezbytná také adekvátní rehabilitační péče a je pro nás nyní prioritou 
zajištění této služby vlastním profesionálním fyzioterapeutem, který by zde byl denně přítomný 
k Vašim službám. Bohužel se nám již nějakou dobu nedaří takového zaměstnance sehnat. Zintenzivnili 
jsme zveřejněnou inzerci i na placených pracovních serverech a navýšili nástupní plat pro 
fyzioterapeuta. Pokud víte o někom, koho by tato pracovní nabídka mohla zajímat, budeme rádi za 
zprostředkování kontaktu. 
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V naší prádelně se naši zaměstnanci vždy snaží, aby prádlo, které zde vyperou, doručili svému majiteli. 
Ne vždy je to však možné, protože na oblečení zcela chybí označení klienta nebo je toto označení 
nečitelné. Takové prádlo nechávají pradlenky v prádelně a pokud sdělíte vedoucí zařízení či jinému 
zaměstnanci, že nějaký kus oblečení postrádáte, uděláme vše pro to, abychom chybějící kus oblečení 
našli. Pokud si nevíte rady s tím, jak prádlo čitelně označit, můžete se obrátit na naše pracovníky, kteří 
Vám rádi s označením pomohou.  

 

11. Osobní údaje 

Pohlaví 

žena: 51 
muž: 16 

Neuvedeno: 1 
 
Věk 

60 - 75 15 
76 - 85 19 

86 a více 24  
neuvedeno 10 

 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI:  

Dotazník pro Domov pro seniory vytvořila a zpracovala Mgr. Klára Krybusová.  

Děkujeme všem, kteří nám udělali radost navrácením vyplněného dotazníku, za jejich slova chvály i 
případnou kritiku, s kterou nyní můžeme pracovat a na základě podnětných sdělení zlepšovat 
poskytovanou službu.  

Zejména děkujeme studentce na praxi, Nikole Beránkové, která pomohla dotazníky distribuovat a s 
klienty je osobně vyplňovala. Stejně tak zpracovávala data, která byla z dotazníků zjištěná. 

 Případné dotazy a reakce ohledně tohoto průzkumu spokojenosti uživatelů, stejně tak jako jakékoliv 
další dotazy související s naší službou, můžete směřovat na naši sociální pracovnici prostřednictvím 
adresy: klara.krybusova@jmsoc.cz, nebo telefonicky na čísle 603 205 396. 

 

Mgr. Klára Krybusová, v Praze dne 28.1.2019 
 


