
 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2012) 
DOMOV PRO SENIORY  

Příbuzní a blízcí klientů 
 
 
Odevzdáno: 16x anketních lístků 
 
 
1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 

 známka: 1  - 14x 
  2  - 2x 

3 - 0x 
4  - 0x  
5 - 0x 

 
Průměrná známka: 1,13 

 
2. S čím nejste spokojeni? 

- slabé studené večeře, 
- při vizitě lékaře, vše říkají za maminku sestry, nenechají domluvit, vše řeší za ni, 
- jídlo (večeře studené), 
- jídlo by se mohlo zlepšit, 
- vše v pořádku. 

 
3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka: 1  - 13x 
  2  - 3x 

3 -  0x  
4  - 0x  
5 - 0x 

 
Průměrná známka: 1,19 

 
4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

 známka: 1  - 13x 
  2  - 3x 

3 - 0x 
4  - 0x  
5 - 0x 

 
Průměrná známka: 1,19 

 
- podle vystupování pracovníků recepce si návštěvník udělá první a zásadní dojem o 

celém domově pro seniory, 1 pracovnice potřebuje zlepšit ochotu a vstřícnost (ne být 
úřednická a komisní). 

 
 



 
 
5. Co se Vám líbí na našem Domově? 

- příjemné prostředí, skvělé chování veškerého personálu, 
- z domova: 

• dýchá klid, pohoda, porozumění 
• jde vidět čistota, krásná výzdoba, příjemný personál 
• potkáte spokojené klienty 

 
- pozitivní přístup ke klientům, vstřícnost, ochota personálu, nabídka akcí 
- vše 
- čistota, starost o nemohoucí 
- péče, čistota, programy, kultura, ochota personálu, oslavy narozenin 
- přístup ke klientům i rodinným příslušníkům, prostředí domova 
- domácí prostředí, klidné, dobré stavební úpravy 
- péče 
- prostředí, přístup personálu 
- okolí domova, výzdoba, služby (kadeřnice, pedikúra) 

 
 

6. Doporučili byste náš Domov? Pokud ne, tak z jakého důvodu? 

Ano 16x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2012) 

DOMOV PRO SENIORY  

Příbuzní a blízcí klientů 
 
Odevzdáno: 16x anketních lístků 
 
 
1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 

Průměrná známka: 1,13 
 
2. S čím nejste spokojeni? 

• Slabé studené večeře 
 Nevíme, co si máme pod tímto vyjádřením představit. Studené večeře jsou 

koncipovány vždy ve spojení s jídelníčkem na celý týden, mají předepsanou 
výživovou hodnotu pro večeře. 

 
• Při vizit ě lékaře, vše říkají za maminku sestry, nenechají domluvit, vše řeší 

za ni 
 Personál byl upozorněn a bylo učiněno opatření, aby se tak nestávalo. 
 

• Jídlo by se mohlo zlepšit 
 Nekonkrétní odpověď – v čem? Klienti udělili jídlu pr ůměrnou známku 1,6. 

 
3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 1,19 
 
4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Průměrná známka: 1,19 

• Podle vystupování pracovníků recepce si návštěvník udělá první a zásadní 
dojem o celém domově pro seniory, 1 pracovnice potřebuje zlepšit ochotu a 
vstřícnost (ne být úřednická a komisní). 

Pracovníci recepce byli poučeni, jedná se částečně i o charakterové vlastnosti 
– někdo je víc povídavý, někdo méně – vystupovat musí vždy slušně, řešit 
mohou ovšem pouze záležitosti dle svých kompetencí, nemohou být vstřícní ve 
všem, neboť vyřizovat některé záležitosti jim nepřísluší, musí umět slušně 
odmítnout a odkázat na kompetentní osobu. 

 
5. Co se Vám líbí na našem Domově? 

Celkově je domov hodnocen velmi dobře, vyzdvihováno je příjemné, čisté prostředí, klid 
a pohoda, chování veškerého personálu a přístup ke klientům, výzdoba domova a 
úroveň péče. 

 
6. Doporučili byste náš Domov? Pokud ne, tak z jakého důvodu? 

Ano 16x 
 

 



 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2012) 
NEMOCNICE 

Příbuzní a blízcí klientů 
 
Odevzdáno: 2x anketních lístků 
 
1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 

 známka: 1  - 1x 
  2  - 1x 
  3  - 0x 

4  - 0x  
5 - 0x 

 
Průměrná známka: 1,5 

 
 
2. S čím nejste spokojeni? 

- nepestrá strava, nerozkousatelné rohlíky, málo ovocných šťáv (z čerstvého ovoce), 
rozmixovaná jablka 

 
 
3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 známka: 1  - 2x 
  2  - 0x 

3 -  0x  
4  - 1x  
5 - 0x 

 
Průměrná známka: 2 

- s některými sestrami velmi spokojen - milé, trpělivé s pochopením ke stáří (1), 
s některými nespokojen - netrpělivé (4) 

 
 
4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Otázka není adekvátní. 
 

 
5. Co se Vám líbí na našem Domově? 

- má příbuzná je vždy čistá, bez proleženin, rozpovídala se, je vidět, že je spokojená 
+ všude čisto, velmi příjemný personál, je vidět péče o nehty i vlasy, 

- dost banánů, mléčných výrobků, ovocných přesnídávek + čistota lůžka, oblečení, 
celková čistota, teplo, pěkná místnost, pohotová lékařská i sesterská pomoc. 

 
 
6. Doporučili byste náš Domov? Pokud ne, tak z jakého důvodu? 

Ano 2x 
 

 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2012) 

NEMOCNICE 

Příbuzní a blízcí klientů 

 
Odevzdáno: 2x anketních lístků 
 
 
1. Jak hodnotíte péči v domově pro seniory o Vaši matku, otce, příbuzného? 

Průměrná známka: 1,5 
 
 
2. S čím nejste spokojeni? 

• Nepestrá strava, nerozkousatelné rohlíky 
Stravu odebíráme z centrální kuchyně, rohlíky se ukládají do sáčků – i doma, 
pokud je nesníme ihned, jsou gumové – je to o pečivu jako takovém. 

• Málo ovocných šťáv (z čerstvého ovoce), rozmixovaná jablka 
Kolikrát si je kdokoliv z nás udělá doma? Je-li ovoce na šťávy, vždy je děvčata 
udělají, zničili jsme již několik odšťavňovačů i mixerů. Také jablka se mixují, 
mixují se kiwi, banány – téměř denně děvčata mixují, zahušťují i piškotem, 
dávají i místo polévek k večeři – s touto připomínkou nesouhlasím. 

 
 
3. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 2 

• S některými sestrami je odpovídající nespokojen – netrpělivé 
Personál byl poučen, nevíme konkrétně, koho měl odpovídající na mysli, 
doporučuji vše projednat s vedoucí domova. 

 
 
4. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

Otázka není adekvátní. 
 

 
5. Co se Vám líbí na našem Domově? 

Vyzdvihována čistota, příjemný personál, dostatek banánů, přesnídávek, mléčných 
výrobků.  

 
 
6. Doporučili byste náš Domov? Pokud ne, tak z jakého důvodu? 

Ano 2x 
 

 



 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2012) 
DOMOV PRO SENIORY 

Zaměstnanci 
 
Odevzdáno: 16x anketních lístků 
 
 
1. Návrhy a připomínky k: 

11x žádné, nevyplněno, proškrtnuto 

 

• vylepšení vztahu klient – zaměstnanec, zaměstnanec – zaměstnanec? 
1x záleží na lidech 
1x ať si každý plní na 100 % své pracovní povinnosti 
1x všem se s někým dělá lépe, záleží na jaké struně je daná dvojice naladěna. Aby se 

všem dělalo vždy v příjemné atmosféře, je potřeba hledět i na ostatní s láskou a 
porozuměním 

 
 
• informovanosti personálu 

1x vedoucí informuje personál o věcech, které se nás netýkají (jinak dostatečné 
informace) 

 
 

• stravování 
1x větší pestrost, zařadit saláty k některým jídlům (ryba s kaší, zapečené těstoviny, 

brambory) 
1x  strava na 2 
 
 

• bezpečnosti práce 
1x  dostačující 
 
 

• systému vzdělávání 
1x dostačující, více klidu na práci 
 
 

• odměňování 
1x odměny – dostačující (když jsou peníze, víme, že paní ředitelka zaměstnancům dá, 

ale i pochvala je odměna) 
1x  odměňování častěji a více 
1x  odměňování – několik zaměstnanců v dlouhodobé pracovní neschopnosti, proto 

mohou být odměny častější a vyšší. Proč to tak není? 
 

 
 

 



 
 
2. Spolupráce mezi úseky 

1x proškrtnuto 
 

známka průměr 

a)    pracovníci ředitelství 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,1 

b)   přímá péče 1� 1 1-2 2 1-2 1 1 1 1 2 1� 1 2 1 1 1,26 

c)    ergoterapeutický úsek  2   1� 1 1 3 1 1 3 3- 1 1� 2 1 1 1,6 

d)   úklid 1� 2 2 1 1-2 2 1-2 1 2 3 1 1 2 1 1 1,6 

e)    prádelna 1� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,06 

f)    kuchyň 1 1 2- 2 1-3 1 1-2 1 1 1 1 1� 2 1 1 1,4 
g)   vedoucí úseků přímé 
péče 

1� 1 1� 1 1 1 1� 1 1 1 1 1� 2 1� 1 
1,06 

h)   vedení domova 2 2 1� 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4* 1- 1 1,5 

i)     recepce 1� 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,13 

j)  sociální pracovnice 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1,3 
* vedoucí domova 

               

 

 
 
1x každý by si měl 100% plnit svoji pracovní náplň a pak teprve tvořit třeba výzdobu. Zde to u 

někoho funguje obráceně. Výzdoba tvořena na úkor plnění svých pracovních povinností = 
ředitelská pochvala. Pak to nabádá k dělání toho, co je vidět a k zanedbávání toho, co by se 
mělo a není to tak vidět a pouze jsou pak nespokojeni klienti 

1x chválím Ditu a Lenku za jejich každodenní úsměv a lidský přístup k nám, moc, moc 
chválím 

 
 
 
 

3. Návrhy, připomínky a nápady ke zlepšení pracovních podmínek, pracovních 
vztahů, pracovního prostředí? 

12x žádné 
 1x ještě jednoho chlapa do kolektivu (R – O - krátký, dlouhý týden) 

1x nepovyšovat se nad kohokoliv ze zaměstnanců a uznávat práci i ostatních. Zaměstnanci 
místo pomluv, ať přiloží ruce k dílu 

1x někdy vedoucí úseků i domova zlehčují stížnosti klientů i o zdravotním stavu a jiné 
1x Myslím, že ergo pracuje, od doby co tam není Petra Černá nějak jinak. Nechci říct hůř, ale 

jinak. Kvůli Janě Březinové už několik lidí přestalo chodit na ergo. Myslím si, že Jana se 
nechová jako správná vedoucí. Není jedna z nás, tak jako Lenka Vopeláková a Dita 
Fefrčíková. Chová se povýšeně. Svojí práci nedělá na 100 % a vyhledává chyby na 
druhých. I když já osobně s ní problém nemám. Tohle napětí mezi námi tady je. Myslím 
mezi námi všemi. Jinak s vedením domova jsem spokojená. Ostatní vedoucí nás 
vyslechnou (naše problémy) a snaží se nám vyjít vstříc. 

 Úklid – po některých víkendech nejsou uklizené koupelny a WC. 
 Měl by zde pracovat ještě jeden muž a pracovat s Fandou na protišichtách (krátký, dlouhý 

týden). 
 Jinak mám svou práci ráda, ráda do ní chodím a myslím, že to takhle má většina z nás, i 

když každý to nenapíše. 
1x Je potřeba, aby byl každý plný empatie a láskyplně hleděl na druhé, na všech viděl jen to 

pozitivní. Vždyť tu nejsme proto, abychom druhé kritizovali, ale proto, abychom si 
vzájemně pomáhali a vytvářeli příjemnou atmosféru, kde se všichni budou cítit skvěle – 
zaměstnanci, klienti i návštěvy. Nikdo není dokonalý, ale všichni jsme jedineční a setkali 



 
 

jsme se tady proto, že si máme vzájemně své zkušenosti předávat. Každý z nás dělá určitou 
věc jinak, ale to neznamená, že je špatný. Každý z nás je jedinečný v něčem. Kdyby 
všichni byli stejní, ztratili bychom možnost něco se přiučit nebo druhé naučit (myslím jen 
to pozitivní). 

 Nikdo není neomylný a chybovat je lidské. Určitě to nikdo nedělá schválně. Ať se každý 
zamyslí nad sebou, než začne pomlouvat druhé a hlavně, ať si sám zamete před svým 
vlastním prahem. 

 Nejsme tady pro kritiku, ale spolupráci. Máme vytvářet tým a správný tým se raduje 
z úspěchů ostatních členů. A úspěch jednoho je úspěchem celého týmu. A obráceně, 
neúspěch jednotlivce je neúspěchem všech! Proto je nutná vzájemná pomoc všech všem. A 
zde přidávám dvě přísloví, která by měl mít každý na paměti: „Jak kdo zaseje, tak i sklidí“ 
a „Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá“. 

 Uznávám práci každého úseku a pevně věřím, že i ostatní uznávají práci naší. Nezáleží, 
kdo co dělá, ale jak to dělá. 

          S láskou Věra P. 
 
 
 
4. Návrhy ke zlepšení kvality našich služeb 

13x žádné nebo nevyplněno 
1x   ať si každý hledí svého a pracuje na plný plyn, věnuje se klientům místo tlachání nesmyslů 

a burcování ostatních proti určitým úsekům nebo kolegyním 
1x každý ať si plní především své povinnosti a zároveň se snaží při této činnosti komunikovat 

s klienty 
1x když každý bude dělat to co má v pracovní náplni poctivě, zavládne v celém DpS klid a 

pohoda nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2012) 

DOMOV PRO SENIORY 

Zaměstnanci 

 
Odevzdáno: 16x anketních lístků 
 
 
1. Návrhy a připomínky k: 

  Vylepšení vztahu klient – zaměstnanec, zaměstnanec – zaměstnanec? 
• Záleží na lidech 
• Ať si každý plní na 100 % své pracovní povinnosti 
• Všem se s někým dělá lépe, záleží na jaké struně je daná dvojice naladěna. Aby 

se všem dělalo vždy v příjemné atmosféře, je potřeba hledět i na ostatní 
s láskou a porozuměním 
 Souhlasím s odpověďmi, není co komentovat. 
 

 Informovanosti personálu 
• Vedoucí informuje personál o věcech, které se nás netýkají (jinak dostatečné 

informace) 
Probráno s vedoucí, bere na vědomí, dá si pozor (v případě této situace ihned 
upozornit vedoucí, že tato informace je pro personál irelevantní). 

 
Stravování 

• Větší pestrost, zařadit saláty k některým jídl ům (ryba s kaší, zapečené 
těstoviny, brambory) 

Probráno s vedoucí kuchyně, vše je otázka finanční normy. 
 
Systému vzdělávání 

• Více klidu na práci 
Není jasné, na kolik se tato odpověď vztahuje ke vzdělávání? Je nutné si 
uvědomit, že pracujeme s lidmi, někdy je den klidnější, jindy se některé situace, 
které vzniknou během dne, musí řešit „za pochodu“. 

 
Odměňování 

• Odměňování – několik zaměstnanců v dlouhodobé pracovní neschopnosti, 
proto mohou být odměny častější a vyšší. Proč to tak není? 

 Za dlouhodobé pracovní neschopnosti jsou vždy lidé do počtu na směny, objem 
financí na mzdy je stanoven, pokud něco zbude, je dáno do odměn, častější a 
vyšší odměny nejsou za současné mezní situace ve financování sociálních 
služeb možné. Každoročně se „balík na mzdy“ rozdělí do poslední koruny 
včetně úspory, kterou tvoří příspěvky z úřadu práce. Za dlouhodobé pracovní 
neschopnosti platíme vždy 21 dní, poté vždy někdo za ně práci vykonává, není 
stabilně o pracovníka méně (nejsou-li ovšem mimořádné situace). Na 
nemocenských jsme v r. 2012 vyplatili 250 % stanoveného rozpočtu. 

 
 

 
 



 
 
2. Spolupráce mezi úseky 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Průměrné známky nevychází až tak zle, důležité je i srovnání průměrných známek 
spokojenosti od klientů – někdy to zaměstnanci vidí jinak než klienti (viz anketa klientů 
DpS). 

Ohodnocení služby: 
 

průměr 
ubytování a prostředí 1,00 
strava  1,60 
úklid 1,19 
péče o prádlo 1,12 

ergoterapeut. aktivity 1,40 
přístup vrátných 1,03 
údržba 1,00 

 
• Každý by si měl 100% plnit svoji pracovní náplň a pak teprve tvořit t řeba 

výzdobu. Zde to u někoho funguje obráceně. Výzdoba tvořena na úkor plnění 
svých pracovních povinností = ředitelská pochvala. Pak to nabádá k dělání 
toho, co je vidět a k zanedbávání toho, co by se mělo a není to tak vidět a pouze 
jsou pak nespokojeni klienti. 

Poděkování za práci navíc – poděkování přišlo i od příbuzných, děvčata si své 
povinnosti splnila, oddělení bylo v pořádku, určitě nikoho nenabádám k tomu, 
aby dělal jen práci, která je vidět a k zanedbávání pracovních povinností. 
Klienti se v anketě vyjádřili o službě velmi pochvalně, obslužný personál dostal 
od klientů průměrnou známku 1,18! (38x známku 1, 4x známku 1�, 3x známku 
1-2). 

 
 
 
 

 

průměr 

a)    pracovníci ředitelství 1,1 

b)   přímá péče 1,26 

c)    ergoterapeutický úsek  1,6 

d)   úklid 1,6 

e)    prádelna 1,06 

f)    kuchyň 1,4 

g)   vedoucí úseků přímé péče 1,06 

h)   vedení domova 1,5 

i)     recepce 1,13 

j)  sociální pracovnice 1,3 
* vedoucí domova  



 
 
3. Návrhy, připomínky a nápady ke zlepšení pracovních podmínek, pracovních 

vztahů, pracovního prostředí? 

• Ještě jednoho chlapa do kolektivu (R – O - krátký, dlouhý týden) 
 Výborný nápad, ale muselo by to být na úkor současného stavu (počtu) 

personálu, nelze přijmout nikoho navíc (kromě lidí z úřadu práce na dotovaná 
místa – a tam žádný muž nebyl, je zažádáno o další 3 místa, uvidíme, zda 
žádost schválí a případně koho nám pošlou). 

 
• Někdy vedoucí úseků i domova zlehčují stížnosti klientů i o zdravotním stavu a 

jiné 
 Probráno s vedoucími, nejsou si vědomi, je pravda, že se snaží klienty 

podpořit, v případě, že je nějaká změna zdravotního stavu, ihned vyřizují. 
Vedoucí si na toto dají pozor. 

 
• Myslím, že ergo pracuje, od doby co tam není Petra Černá nějak jinak. Nechci 
říct hůř, ale jinak. Kvůli Janě Březinové už několik lidí p řestalo chodit na 
ergo. Myslím si, že Jana se nechová jako správná vedoucí. Není jedna z nás, 
tak jako Lenka Vopeláková a Dita Fefrčíková. Chová se povýšeně. Svojí práci 
nedělá na 100 % a vyhledává chyby na druhých. I když já osobně s ní problém 
nemám. Tohle napětí mezi námi tady je. Myslím mezi námi všemi. Jinak 
s vedením domova jsem spokojená. Ostatní vedoucí nás vyslechnou (naše 
problémy) a snaží se nám vyjít vstříc. 

Od 1.2. dochází na ergoterapeutickém úseku ke změně, koordinátorem 
ergoterapeutických aktivit je pověřena nová pracovnice. Ergo. úsek se 
dlouhodobě potýká s PN stálých pracovnic (p. Černá, p. Dostálová), nyní by již 
měla zpět nastoupit p. Černá, věříme  v konsolidaci ergo. úseku. 

  
• Úklid – po některých víkendech nejsou uklizené koupelny a WC 

Je plánována schůzka s uklízečkami, budou upozorněny. 
 

• Komentář Věrky P. 
Není co dodat. 
 

• Nepovyšovat se nad kohokoliv 
Naprosto souhlasím. 

 
 
 
4. Návrhy ke zlepšení kvality našich služeb 

• Ať si každý hledí svého a pracuje na plný plyn, věnuje se klientům místo 
tlachání nesmyslů a burcování ostatních proti určitým úsekům nebo 
kolegyním. 

• Každý ať si plní především své povinnosti a zároveň se snaží při této činnosti 
komunikovat s klienty. 

• Když každý bude dělat to co má v pracovní náplni poctivě, zavládne v celém 
DpS klid a pohoda nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance. 
 Souhlasím s těmito komentáři. 

 

 



 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2012) 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Zaměstnanci 
 
Odevzdáno: 7x anketních lístků 
 
 
1. Návrhy a připomínky 

4x žádné 
1x  podávat včasné a úplné informace o mimořádné práci (mimo plán), aby nevznikaly 

dohady mezi zaměstnanci, že někdo něco neudělal 
3x  odměňování častěji 
2x  informovanost personálu by mohla být lepší 
1x  efektivnější systém vzdělávání 

 
 
2. Spolupráce mezi úseky 

3x nevyplněno 
a) pracovníci ředitelství  známka: 1 1 1 1 
b) přímá péče       1 1 1 1 
c) ergoterapeutický úsek      1 1 1 1 
d) úklid        1 1 1 1 
e) prádelna       1 1 1 1 
f) kuchyň           1 1 1 1 
g) vedoucí úseků přímé péče     1 1 1 1 
h) vedení domova      1 1 1 1 
i) recepce       1 1 1 1 
j) sociální pracovnice      1 1 1 1 

Průměrná známka: 1 

 
 

3. Návrhy, připomínky a nápady ke zlepšení pracovních podmínek, pracovních 
vztahů, pracovního prostředí? 

 4x  žádné nebo nevyplněno 
1x  aktivní zapojení všech zaměstnanců do mimořádných prací, 

 1x spravedlivěji rozdělovat práci za nepřítomné zaměstnance mezi všechny zaměstnance, 
 1x zlepšit komunikaci při řešení mimořádných situací se všemi zaměstnanci, kterých se to 

týká 
1x nežalovat jak malé děti 
1x lepší organizace práce mezi zaměstnanci 
1x všichni bychom si měli být rovni 

 
 
4. Návrhy ke zlepšení kvality našich služeb 

5x žádné nebo nevyplněno 
 1x zjednodušit psaní sešitů, stačila by pouze vykonaná práce u kteréhokoliv klienta a kdy 

1x lepší organizace práce 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2012) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Zaměstnanci 

 
Odevzdáno: 7x anketních lístků 
 
 
1. Návrhy a připomínky 

• Podávat včasné a úplné informace o mimořádné práci (mimo plán), aby 
nevznikaly dohady mezi zaměstnanci, že někdo něco neudělal 

Mimořádné situace, práce mimo plán jsou vždy řešeny mimořádně s přihlédnutím 
k momentální situaci, kterou zná plně pouze vedoucí PS a je plně v její kompetenci 
rozhodnout. Při mimořádných situacích nelze mluvit o spravedlivé – 
nespravedlivé, ale o potřebnosti pro klienty a hierarchii úkonů. Nelze hledět na 
výhodnost pro jednotlivé zaměstnance, prvotní je vždy potřeba klienta.  

• Odměňování častěji 
Pravděpodobně myšleny odměny – můžeme rozdat jen to, na co máme. 
Pečovatelská služba je nejvíce dotovanou službou od zřizovatele a výnosy jsou 
nejmenší. V r. 2012 byly náklady PS 3.365.159 Kč, tržby 964.602 Kč. Vždy, když 
peníze jsou, tak jsou rozdány! 

• Informovanost personálu by mohla být lepší 
  Upozorněna vedoucí PS, aby byl personál na obou pečovatelských domech a i 

v terénu informován o skutečnostech, které se týkají přímo daného úseku. 

• Efektivnější systém vzdělávání 
Nabídka kurzů a vzdělávání je zohledňována vzhledem k cenám kurzů a 
možnostem organizace, je vítána i vlastní iniciativa zaměstnanců s návrhy na 
kurzy, semináře. V r. 2013 je plánována stáž v Klášterci nad Ohří. 

 
 
2. Spolupráce mezi úseky 

Průměrná známka: 1 

 
 
3. Návrhy, připomínky a nápady ke zlepšení pracovních podmínek, pracovních 

vztahů, pracovního prostředí? 

• Aktivní zapojení všech zaměstnanců do mimořádných prací 
Mimořádné práce - viz odpověď výše. Zaměstnanec nemůže kvalifikovaně 
posoudit a zkoordinovat přidělení mimořádné práce. Je to zcela na vyhodnocení 
momentální situace. Pečovatelka, která má výdělek u klientů 5.000 Kč za měsíc a 
pečovatelka s výdělkem 10.000 Kč za měsíc nemohou vykonávat mimořádné práce 
ve stejném rozsahu. 

• Spravedlivěji rozd ělovat práci za nepřítomné zaměstnance mezi všechny 
zaměstnance 

 Viz odpověď výše. 

 



 
 

• Nežalovat jak malé děti 
  Je žalování a „žalování“ – poskytování informací je nutné, je potřeba týmově 

spolupracovat (náplně práce + Etický kodex), i se vzájemně upozorňovat na 
chyby. 

• Lepší organizace práce mezi zaměstnanci 
  Viz odpověď výše. Každý má své klienty, svou náplň práce, rovnost nelze u 

individuálně nasmlouvaných služeb uskutečňovat. Někdo má více nákupů, někdo 
úklidů, klienty v terénu v různých lokalitách. 

• Všichni bychom si měli být rovni 
Někdo pracuje lépe, někdo hůře, někdo rychleji, někdo pomaleji, každý je jiný, 
rovnost v systému odměňování je zajištěn platovou třídou, individuálnost 
v osobním ohodnocení. 

 
 
 
4. Návrhy ke zlepšení kvality našich služeb 

• Zjednodušit psaní sešitů, stačila by pouze vykonaná práce u kteréhokoliv 
klienta a kdy 

Již je uskutečněno, v sešitech se vykazují úkony a povinné činnosti dle 
hygienických předpisů. 

• Lepší organizace práce 
Viz odpověď výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY  (11/2012) 
DOMOV PRO SENIORY  

Klienti DpS 
 
Odevzdáno: 49 anketních lístků 

 
 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče na domově pro seniory? 

 známka: 1  - 33x 
  2  - 16x 
 3 - 0x 

4   - 0x  
5 - 0x 

Průměrná známka: 1,33 

 
 
2. Jak hodnotíte vztah obslužného personálu ke klientům? 

 známka: 1  - 38x 
  1* - 4x 
 1-2 - 3x 
  2  - 4x 
 3 - 0x 

4   - 0x  
5 - 0x 

Průměrná známka: 1,18 

 1x hodné sestřičky 
 1x děvčata jsou velmi hodná   

 
 
3. Spokojenost s ………… 

Viz tabulka     
 

9x   celkově 1   
1x  celkově 2  
1x  spokojen se sestřičkami 
1x  se vším spokojen 
1x zajistit více druhů zboží v naší prodejně (pečivo, uzeniny), pečivo balené 
1x strava by mohla být vydatnější 
1x tepleji ve společenské místnosti 
1x tuhé bramborové placky, malá chutnost jídla (dal známku 3-) 
1x někdy se to jídlo nedá jíst (dal známku 3) 
1x trička po vyprání vytahaná do šířky, sražené tepláky, spodní prádlo není bílé (dal 

známku 5) 
1x často brzy ráno bouchání dveřmi a lítání (2. patro) – ještě před 6. hodinou  
1x někdy vedoucí zlehčují starosti klientů, nevyslechnou, nemají čas



 
 

 
Ad) 3  Spokojenost: 
 

známka průměr 

ubytování a 
prostředí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

strava  2 1- 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 x 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 x 3- 3 2 3 1 x 2 1,60 

úklid 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 x 1 2 1 1-2 1 1 1 1 1� x x 1 1 1 1 1 1 1 1,19 

péče o 
prádlo 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1� 1 x 1 5 1 1 1- 1 x 1,12 

ergoterapeut. 
aktivity 1� 1 2 1 x 3* 1 1 1 1 1 x 1 2 x x 1� 3 1� 1� 2 1 1 x 2 1 1� 1 1� 1 x x 2 3 1 1 1-2 1,40 

přístup 
vrátných 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 2 1 1 1 x x x 1 1 1 1 x 1 1,03 

údržba 1 x 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1   1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1,00 

* sestra Jana 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
4. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro 

seniory? 
44x bez odpovědi 
2x   jsem spokojen 
1x udělat si v létě pěkný výlet 
1x vyměnit prací prostředky 
1x aby nás vedoucí domova více vyslechla, nepospíchala tolik 
1x vymyslet označení k lepší orientaci, objekt je pro začátečníka bludiště 
 
 

 
5. Celkově se Vám v domově líbí, jste spokojeni? 

 49x ano 
0x ne 

 0x nevyplněno, bez odpovědi 
 
 
6. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

27x bez odpovědi  
1x   prostředí a ochota 
1x máme se tu dobře 
1x prostředí 
1x domov je prostě pěkný, nemá vady ani chyby, před domem malý park, lavičky, kde mohou 

posedět dědové a babičky 
1x čistota a vůně i v ostatních prostorách, výhled 
1x sestřičky 
1x čistota + péče 
1x práce personálu, ochota 
1x péče 
1x přístup sestřiček a celého personálu 
1x že tu mám vlastně svůj domov 
1x hodné, milé ošetřovatelky, personál, sestry 
1x hezké prostředí, dobré jídlo, příjemný personál 
1x všechno co se týče jídla a obsluhy, těšíme se na Madrigal 
1x prostředí, pokoj, vzorná péče 
1x nejhodnější sestřičky jsou všechny VĚRKY 
1x přístup personálu ke klientům 
2x vše 
1x na jedničku  
1x pěkný, přístup personálu nám klientům 
1x prostředí  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2011) 

DOMOV PRO SENIORY  

Klienti DpS 
 

Odevzdáno: 49 anketních lístků 
 

 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče na domově pro seniory? 

Průměrná známka: 1,33 

 
2. Jak hodnotíte vztah obslužného personálu ke klientům? 

Průměrná známka: 1,18 

 
3. Spokojenost s ………… 

• Zajistit více druhů zboží v naší prodejně (pečivo, uzeniny), balené pečivo 
Kantýna nenahrazuje obchod se vším, vzhledem k tomu, že je v rámci našeho 
provozu, není možné mít široký sortiment se zbožím, které podléhá rychlé zkáze – 
proto jsou chlebíčky, zákusky na objednání. Uzeniny i pečivo (balené) jsme již 
v kantýně měli, ale bylo to neprodejné zboží, ke konci datumu spotřeby si zboží 
kupovala sama kantýnská nebo zaměstnanci vedení – to nelze neustále takto 
praktikovat. Nemáme fond na „ztráty, odpisy“ neprodaného zboží. 

 
• Strava by mohla být vydatnější 

Strava odpovídá předepsaným kalorickým hodnotám. 
 
• Tepleji ve společenské místnosti 

Ano, je zde problém, nelze vytápět tuto místnost neustále na st. 5 – příliš velká 
místnost a příliš drahé vytápění, konají-li se ve společenské místnosti jakékoliv 
aktivity, ráno v 7 hodin recepční posouvá radiátory na 5. st., jinak se místnost 
zavlažuje. Po zaplnění místnosti je vždy po půlhodině až nedýchatelno. 
 

• Tuhé bramborové placky  
Bramborové placky již byly vyřazeny z jídelníčku, právě kvůli této stížnosti - má-li 
se jich usmažit pro 100 klientů, tak potom, i když se dávají do konvektomatu ihned 
po usmažení, aby neztratily teplotu, tak jsou tužší. 
 

• Malá chutnost jídla 
Jídlo každodenně ochutnává vedoucí ošetřovatelského úseku, vedoucí zdravotního 
úseku či vedoucí domova. Někdy je nutné jídlo dosolit – solíme raději méně, 
vzhledem ke stížnostem na slané jídlo, jedná se o individuální chutě. 
 

• Někdy se to jídlo nedá jíst  
Tato připomínka se nám jeví jako neoprávněná, na domově se stravují též 
zaměstnanci, jídlo se ochutnává, je možné, že se výjimečně něco nepovede úplně 
na 100 %, ale že by se jídlo nedalo jíst, to není pro nás přijatelné, spíše se jedná o 
individuální chutě jednotlivých klientů – nikdy nejsou nějaké významné zbytky – 
množství zbytků je kontrolováno vedoucí kuchyně.  

 



 
 

• Tri čka po vyprání vytahaná do šířky, sražené tepláky, spodní prádlo není bílé  
Jedná se o individuální odpověď (1x), záleží též na kvalitě prádla a množství 
praní, trička z tržnice bohužel nedrží svůj tvar, spodní prádlo není po mnoha 
vypráních stále čistě bílé … 
 

• Často brzy ráno bouchání dveřmi a lítání (2. patro) – ještě před 6. hodinou  
Byla upozorněna vedoucí domova a učiněno opatření, již by se to nemělo stávat. 
 

• Někdy vedoucí zlehčují starosti klientů, nevyslechnou, nemají čas 
Je pravda, že někdy jsou dny velmi hektické a času je méně, ale každý klient může 
přijít za ředitelkou či se svěřit svému klíčovému pracovníkovi. Vedoucí byli 
upozorněni. 

 
 
Průměrné známky jednotlivých oblastí: 
Strava    1,6 
Ubytování a prostředí  1 
Úklid    1,19 (1x - 1�) 
Péče o prádlo   1,12 (1x - 1�) 
Ergoterapeut. aktivity  1,40 (6x - 1�) 
Přístup vrátných  1,03 
Údržba   1 
 

 
4. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality sociálních služeb na domově pro 

seniory? 
• Udělat si v létě pěkný výlet 

Ano, je v plánu, děvčata z ergo úseku budou postupně zjišťovat, kam by se klienti 
chtěli podívat. 
 

• Vyměnit prací prostředky 
Prací prostředky se zhruba 2-3x do roka vyměňují. 
 

• Aby nás vedoucí domova více vyslechla, nepospíchala tolik 
Vedoucí domova má na starosti celý provoz, samozřejmě, že má práce plno, byla 
upozorněna a bude se více věnovat i klientům. 

 
• Vymyslet značení k lepší orientaci, objekt je pro začátečníka bludiště  

Patra jsou vymalována barevně, jsou informační cedule. Vymyslíme označení 
pater naproti výtahům ještě větším písmem. 

 
 
 
5. Celkově se Vám v domově líbí, jste spokojeni? 

 49x ano 
0x ne 

 
 
6. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

Celkově se líbí prostředí, pěkný domov, čistota a vůně, práce, přístup personálu, vzorná 
péče



 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2012) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Klienti odebírající oběd z DpS ve Věžní ul. 
 

Odevzdáno: 59 anketních lístků  
   1x anketní lístek nevyplněný 
   1x známka 5 zmatečná – odpovědi všechny kladné  
 
 
1. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s cenou oběda? 

 známka: 1  - 15x 
  2  - 35x 

 3 - 6x (často málo omáčky, často prejt a sekaná, málo  
   chutné) 

4   - 0x  
5 - 2x 

Průměrná známka: 1,95 

1x bez odpovědi 
 
 

2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 
38x nevyplněno 
2x žádné, proškrtnuto 
1x místo okurky kompot 
1x někdy ano, někdy ne 
1x pravidelně 1x týdně sladký oběd, polévky je někdy dost, někdy málo, řídké 

(dukátové buchtičky výborné, ale dost sladký krém) 
1x rizoto bývá suché, těstovin vždy málo, i halušek 
1x moc děkuji 
1x bramborové knedlíky jsou tuhé a nehodí se k omáčce 
1x kvalita diety 
1x zajištění vitamínů čerstvou zeleninou, ovocem 
1x známka 5 – na šetřící dietu jste mě dali smažené vdolečky v tuku a pak jsou moc 

řídké polévky 
1x více omáček v pracovním týdnu, hlavně svíčkovou sekanou, ještě nebyla, nedávejte 

na šetřící dietu zelí 
1x jsem velmi spokojena s obědem 
1x málo ovoce, salátů  
1x stále se říká, že se bude zdražovat oběd – i dovoz?  
1x někdy tvrdší maso 
1x obohatit jídelníček zeleninou, je jí nedostatek 
1x výběr někdy neodpovídá dietní stravě 
1x více salátů 
1x brambory jsou někdy nedopečené a těstoviny o něco déle vařit (kolínka) 
1x někdy je dost mastné 

 



 
 
3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelky dovážející oběd? 

54x ANO   
2x částečně  

 1x NE (pozdě donesou oběd) 
2x bez odpovědi 
 
 
 

4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 
45x ANO 
7x NE 
7x bez odpovědi 
 
 
 
 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 
34x ANO 
16x NE (1x nechodím na žádné společenské akce, nemohu radit) 
9x bez odpovědi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2012) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Klienti odebírající oběd z DpS ve Věžní ul. 
 

Odevzdáno: 59 anketních lístků  
   1x anketní lístek nevyplněný 
   1x známka 5 zmatečná – odpovědi všechny kladné  
 
 
1. Jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s cenou oběda? 

Průměrná známka: 1,95 

 
2. Máte nějaké připomínky k jídelníčku? Jaké? 

• Často málo omáčky, prejt a sekaná, málo chutné 
Omáčky se dává dle normy (podle druhu některé 180 ml (smetanové), jiné 200 
ml), je otázka, dle druhu omáčky, jak opticky množství vypadá v ešusu – hlavně po 
vystydnutí, doporučuji, v případě nespokojenosti s velikostí porce ihned 
kontaktovat vedoucí jídelny.  

Často prejt a sekaná – dle kontroly jídelníčku bylo zjištěno: 
  v  září - 1x masová haše, prejt ani sekaná nebyly, 1x karbanátek 

 v říjnu – 3x sekaná (vídeňská, zahradnická a masová dušená – pokaždé jiný 
typ sekané) 

  v listopadu – 1x sekaná (svíčková), 1x čevapčiči, 1x máslový sekaný řízek 

Během čtvrtletí nebyl prejt ani jednou a 4x za čtvrtletí (tj. 92 dní) byla sekaná – 
vždy jiný druh. Prejt v r. 2012 byl pouze 2x. 

• Místo okurky kompot 
Individuální požadavek jednoho klienta, individuální chuť a též nutnost dodržení 
finanční normy. 

• Pravidelně 1x týdně sladký oběd 
Nelze, vzhledem k zásadám sestavování zdravého a vyváženého jídelníčku v rámci 
všech klientů, stravujících se v centrální kuchyni (včetně klientů domova pro 
seniory). 

• Polévky je někdo dost, někdy málo 
Záleží na konzistenci polévky, hutnější vypadá na pohled v kastrůlku jinak než 
řidší – vždy se dává množství dle normy – normované sběračky. Je-li skutečně 
tento problém, je nutné ihned po otevření polévku přelít a změřit množství (300 
ml/porce), v případě nesrovnalostí neprodleně volat vedoucí kuchyně, informovat 
pečovatelskou službu. 

• Polévky řídké 
Záleží vždy na typu polévky, vývary jsou řidší, někdy se též může stát, že kuchařka 
špatně nabere ode dna – personál bude upozorněn.  
Vývar – norma zavářky je vždy 100 g něčeho na 10 porcí. Polévky jsou někdy 
řídké také z důvodu podávání k výživnějším hlavním jídlům např. u omáčky 
s houskovým knedlíkem. 



 
 

• Sladký krém u dukátových buchtiček 
Individuální chuť, někomu připadá málo sladký. 

• Suché rizoto 
Rizoto bývá sušší typ pokrmu, rýže by se správně neměla lepit, opět individuální 
názor (na jaký druh rizota jsme byli zvyklí). 

• Málo těstovin 
Porce vždy dávány dle normy – opět doporučuji převážit, a pokud neodpovídá 
normě (přílohové těstoviny 192 g, zapečené těstoviny 350 g, halušky zamíchané 
300 g), kontaktovat vedoucí jídelny, případně pečovatelskou službu. 

• Bramborové knedlíky jsou tuhé a nehodí se k omáčce 
Otázka ohřívání bramborového knedlíku – nejlépe v potravinovém mikroténovém 
sáčku v mikrovlnné troubě.  Vhodnost k omáčce je otázka individuální chuti.  

• Kvalita diety 
Nekonkrétní odpověď, strava je doporučená pro určitý typ stravování, nevaříme 
přímo konkrétní typ diety, ale vždy dle zásad, které daná dieta vymezuje.  

• Na šetřící dietu smažené vdolečky 
Ano, bereme tuto připomínku, vdolečky budou pečené v troubě. 

• Více omáček v pracovním týdnu, svíčkovou sekanou  
Omáčky nemohou být každý den, strava se vaří dle rozpisu schváleného lékařem 
na zásadách zdravé stravy, odpovídající seniorskému věku. 
Sekaná svíčková bývá zařazena, ale někteří klienti naopak nechtějí příliš mletého 
masa. 

• Na šetřící dietu zelí 
Není podáváno, pouze kyselé – to je povoleno. 

• Málo ovoce, salátů 
Ovoce se na oběd nepodává, saláty dle finančních možností (norma), lze za 
příplatek salát doobjednat (informace u vedoucí kuchyně). Nutnost mít 
čtyřpatrový jídlonosič. 

• Stále se říká, že se bude zdražovat oběd i dovoz obědů 
Cena oběda i dovozu byla od 1.12013 upravena. 

• Někdy tvrdší maso 
Ano, může se stát hlavně u hovězího, nelze předem odhadnout, jaký typ masa bude 
dodán, objednáme hovězí (ale může to být mladé i starší, těžko ovlivníme, raději 
hovězí i kvůli ceně vaříme méně). 

• Obohatit jídelníček zeleninou, je jí nedostatek 
Vše je možné pouze v rámci finanční normy, obědy proto nemají často přílohu -  
čerstvou zeleninu (saláty). 

• Výběr někdy neodpovídá dietní stravě 
Viz odpověď výše. 

• Více salátů 
Viz odpověď výše. 

• Brambory jsou někdy nedopečené a těstoviny o něco déle vařit (kolínka) 
U brambor záleží na kvalitě, bohužel se občas stane, že některé brambory z jedné 
várky jsou jedny už rozpadající se a jiné tužší. 



 
 

U těstovin je to otázka individuální chuti, někdo má radši al dente, někdo spíš 
rozvařené, máme klientku, která přestala odebírat obědy, kvůli moc uvařeným 
těstovinám. 

• Někdy je jídlo dost mastné 
Tuk dáváme dle normy a u některých jídel i snižujeme. 
 

 Poznámka: 
Oběd je vždy koncipován vcelku jako oběd. Někteří klienti si někdy oběd rozdělí na 
2 jídla a určitou část oběda si ponechávají k večeři – a pak jim porce může 
připadat malá. Je nutné mít na vědomí, že kaloricky polévka a hlavní jídlo 
odpovídá obědu (proto jsou např. při omáčce s knedlíkem řidší polévky, naopak u 
rýžové kaše bývá polévka hutnější apod.).  

 
 

 
3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelky dovážející oběd? 

54x ANO   
2x částečně - nevysvětleno 

 1x NE (pozdě donesou oběd) 
  

• Pozdě donesou oběd 
Obědy vozíme dle plánu rozvozů, který je koncipován dle ekonomičtější trasy. 
Zcela výjimečně za mimořádných situací se může stát, že pečovatelka dorazí o 
něco později, ale jistě to není pravidlem vzhledem k oznámenému času, pokud 
ano, doporučuji řešit s vedoucí pečovatelské služby. 

 
 
4. Doporučili byste odběr oběda svým známým? 

45x ANO 
7x NE 
 
 

5. Předáváte možnost stravování dále do svého okolí? 
34x ANO 
16x NE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

VYHODNOCENÍ ANKETY (11/2012) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Uživatelé pečovatelské služby  

 
Odevzdáno: 97x anketních lístků  
 
 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 

 známka: 1  - 78x (z toho 4x 1�) 
  2  - 11x 
  2- - 1x  
 3 - 2x 

4   - 0x  
5 - 0x 

              bez odpovědi - 5x 

Průměrná známka: 1,18 

 
 
2. Jste spokojeni s přidělenou pečovatelkou? 

75x velmi spokojen  
20x spokojen   
0x částečně spokojen   
0x nespokojen 
2x bez odpovědi 

 
 
3. Jste spokojeni s provedenými službami? 

74x velmi spokojen  
20x spokojen   
0x částečně spokojen   
0x nespokojen 
3x bez odpovědi 

 
 

4. Jaké máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? 
       33x žádné   
       57x bez odpovědi 
       1x jsem spokojený 
       1x na dvojku 
       1x musely by se jedině přetrhnout, práce je až nad hlavu 
       1x služby by mohly být levnější  
 1x     jsem spokojený, z jejich i z mé strany záleží na domluvě, pokud nastanou nějaké  
  mimořádnosti (lékař atd.) 
 1x nemám připomínky, vše probereme na místě, pečovatelská služba dělá nadstandard 
 1x vše k nejvyšší spokojenosti 
 
 



 
 
5. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb? 
       30x žádné   
       54x bez odpovědi 
       1x kvalitnější obědy 
       1x zveřejnění tabulky lidí, kolik platí za služby, zdá se mi, že někdo platí hodně a 

druhý nic 
       1x zavedení asistenční služby k PS, aby byly více k dispozici lidem po operaci, po 

delší dobu 
       2x jsem spokojená, děkuji  

1x    chtěla bych ne připomínku, ale i díky, nemají to pečovatelky vždy lehké u některých 
spolubydlících, bylo by dobré, aby si přečetli řádně jak jednat, smlouvu  

 1x až budu starší, aby byla pečovatelka u mne často 
 1x časově koordinovat MHD k danému výdeji obědů v DpS, lidé si stěžují, že se 

v klidu nenají, aby jim neujel autobus 
       1x jsem plně spokojena, poděkování celému kolektivu PS – vzorné vystupování a 

plnění svých služeb 
       1x dosavadní poskytování sociálních služeb mi plně vyhovuje 
       1x na dvojku 
       1x pro staré lidi, kteří jsou rádi samostatní a snáší dobře samotu, je tento způsob 

uspokojující a já jsem ráda, že mohu žít samostatně ve svém soukromí 
       1x ještě modré z nebe 
       1x jsem moc spokojena se vším 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výstup z vyhodnocení ankety (11/2012) 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Uživatelé pečovatelské služby  

Odevzdáno: 97x anketních lístků  
 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 
Průměrná známka: 1,18 

 
2. Jste spokojeni s přidělenou pečovatelkou? 

75x velmi spokojen  
20x spokojen   
0x částečně spokojen   
0x nespokojen 
2x bez odpovědi 

 
3. Jste spokojeni s provedenými službami? 

74x velmi spokojen  
20x spokojen   
0x částečně spokojen   
0x nespokojen 
3x bez odpovědi 

 

4. Jaké máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? 
• Služby by mohly být levnější  

Služby jsou v rámci rozmezí, stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., u mnoha úkonů 
ani ceny za služby nedosahují povolené maximální výše. 
Cena našich služeb je zcela srovnatelná s cenami PS v okolních městech, 
v některých úkonech máme dokonce služby levnější, naopak v žádném úkonu 
nejsme dražší než v okolních městech. 

 
5. Jaké máte návrhy, náměty ke zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb? 

• Kvalitn ější obědy 
Obědy jsou poskytovány dle navrženého a schváleného jídelníčku, celkově 
v hodnocení obědů vychází průměrná známka na 1,95 z ankety klientů, odebírající 
oběd. Jedná se často o individuální chutě a také o nutnost udržet výdaje na 
spotřebované suroviny v rámci stravovací jednotky – někdy je tedy oběd 
hodnotnější, jindy levnější (nevíme, co odpověď „kvalitnější“ má představovat). 
Každý oběd ochutnávají pověřené osoby a zapisují do sešitu ochutnávek. Dle 
těchto záznamů není zřejmé, že by jídlo bylo kvalitativně nedobré. Dovezené jídlo 
v jídlonosiči je nutno vždy dobře přihřát. 

• Zveřejnění tabulky lidí, kolik platí za služby, zdá se mi, že někdo platí hodně a 
druhý nic 

  Ano, je to tak, že platby jsou u různých klientů rozdílné, měla by být splněna 
minimální hranice 500 Kč za měsíc, odebírání alespoň 2 služeb týdně (mimo 
obědů) – bohužel zveřejnění tabulky není možné z důvodu ochrany osobních dat 
uživatelů služby, nejsme k tomu oprávněni. Museli bychom ode všech klientů 



 
 

získat povolení, že tyto údaje můžeme zveřejnit (zkusíme tento návrh probrat při 
setkání se starostou). 

• Zavedení asistenční služby k PS, aby byly více k dispozici lidem po operaci, po 
delší dobu 

Pravděpodobně od března bude v Kadani fungovat asistenční služba, kterou bude 
poskytovat Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory z Chomutova, má-
li kdokoliv zájem, předáme rádi kontakt. 

• Aby byla pečovatelka u mne často 
Záleží na rozsahu služeb, vždy se dá smlouva rozšířit (ale v souvislosti 
s vytížeností pečovatelky – neposkytujeme náhradu asistenční služby) + nabízí se 
dále možnost asistenční služby od Centra pomoci pro zdravotně postižené a 
seniory z Chomutova (viz výše). 

• Časově koordinovat MHD k danému výdeji obědů v DpS 
Bylo koordinováno s Technickými službami, po dalším jednání (leden 2013) bylo 
přislíbeno, že se ředitel pokusí o nějaké řešení. 

12,05 hod. – vydávání oběda 
12,06 hod. – přijíždí autobus + 5 minut na dojití do domova 
12,11 hod. – to již jsou ti, co nejezdí autobusem obslouženi 
12,42 hod. – odjezd autobusu (to znamená, že ve 12,37 hod. odchází z jídelny –         
5 minut na zastávku) 
Čistého času 26 minut. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


