
 

 

 
Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY  

LISTOPAD 2016 

PRO BLÍZKÉ KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY 
NEMOCNICE  Ankety se zúčastnilo: 2 respondenti 

 

1. Jak hodnotíte péči o Vaši matku, otce, příbuzného v Domově pro seniory? 

 

Komentář: Děkujeme                                  průměrná známka: 
2. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

 

        Komentář: Děkujeme                                  průměrná známka: 
      

                                       
3. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

 

      Poznámka: Ačkoliv je oddělení mimo hlavní budovu, mnozí blízcí klientů  

      dochází za sociální pracovnicí na Věžní a zde se s recepčními setkávají 

 

                                                                                   průměrná známka: 
 

4. Co se Vám  líbí/nelíbí na našem Domově? 

     Odpověď: 1x čisté prostředí 

Komentář:Děkujeme, snažíme se udržet čistotu v nejvyšší kvalitě 
 

5. Máte dostatečné informace o dění v Domově? 

Odpověď:  1x ANO 
Komentář: Ano – snažíme se prostřednictvím personálu, nástěnek, 
internetových stránek, facebooku dávat maximální penzum informací. 

 
 

6. Doporučili byste náš Domov svým známým či přátelům?  

    ANO 

Odpověď:  2xANO                 NE (PROČ?) 

Komentář: Děkujeme 
 

V Kadani dne 20.1.2017                                               Vyhotovila Mgr.Lenka Raadová,MBA 

Ø 1,5
 

Ø 1, 5

Ø 1,0



 

 

 

Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 

VYHODNOCENÍ ANKETY 

LISTOPAD 2016 

PRO BLÍZKÉ KLIENT  DOMOVA PRO SENIORY 

V ŽNÍ Ankety se zúčastnilo: 13 respondentů 
1. Jak hodnotíte péči o Vaši matku, otce, příbuzného v Domově pro seniory?                         

Odpověď: *k senilnímu klientovi individuální přístup 

                                                                     průměrná známka: 
Komentář: Individuální přístup je základem naší péče, prosím o 
konkrétní příklad Ěklidně na tel.č. 602965986 ředitelka, či anonymně 
využít možnost schránky ředitelkyě z této odpovědi nemohu udělat 
závěr 

 

        Odpověď:byla by fajn možnost, kdyby si má babička mohla uvařit oběd či  
        večeři sama v jídelně či švédské stoly. 

Komentář: Švédské stoly jsou nereálné – nemůžeme si dovolit zásoby 
jídla pro všechny, neumím si představit, kdyby na někoho nezbylo a 

pak zbytky – není finančně v možnostech – navíc klient si v ceně stravy 
platí potraviny Ěa režiiě, potraviny musí v hodnotě dostat, toho u 
švédských stolů nedocílíme. Možnost uvařit si oběd- cílová skupina 
našich klientů je taková, že klient je NESOB STAČNÝ v základních 
činnostech, tudíž sám bez pomoci pokud je schopen uvařit, neměl by 
být naším klientem. Nicméně si může každý klient zapůjčit kuchyňku 
Ěbude mu účtováno jako fakultativní úkoně a s pomocí např. blízkého 
si uvařit může. Kuchyňka je pro klienty ve II. patře ,, B“ budovy a 

klíče jsou k dispozici u ošetřovatelského personálu. Podmínkou je 
ohlásit zapůjčení předem a předání kuchyňky ve stejném stavu 
Ěuklizená, čisté nádobíě 
 

Odpověď:jídlo není dobré 

Komentář: Konkrétně? Co není dobré? Stravujeme se zde všichni, i 
zaměstnanci, každé jídlo se ochutnává Ěvedení úseku ošetř. péče, 
vedoucí domova, popř .vedoucí směnyě 
Individuální chutě není v našich možnostech uspokojit, dietní 
stravování je nařízeno lékařem, pokud klient ale dietu odmítá i to je 
možné – nutný ovšem písemný zápis do karty klienta s jeho podpisem. 

Pro tvrzení ,, jídlo není dobré “ bych potřebovala více konkrétních 
příkladů Ěprosím buď na mé tel. číslo: 602965986 nebo písemně do 
schránky ředitelkyě. Navíc ještě k tomuto tvrzení blízké osoby je 
potřeba dodat, že toto je „přenesená“informace od klienta, sám 
příbuznýĚáě zcela jistě veškeré naše jídlo nekonzumuje a ani by neměl. 

Ø 1,9 



A že někteří klienti přiznávají, že to a to nemají rádi, že jsou dokonce i 
„mlsní“ i s tímto se setkáváme  

 

 

 

2. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům?  

                   

Odpověď:                                                    průměrná známka: 

           Záleží na sestřičce 

Komentář: Ano, každý člen personálu je jiný, nicméně všichni by 
měli poskytnout péči kvalitní – někdo s úsměvem, se zpěvem, někdo 
může být i svým charakterem a založením více introvertní. Zde je 
důležité, pokud nebylo něco vykonáno, jak by mělo, nebo byl přístup 
kohokoliv z personálu neuspokojivý, kontaktovat nadřízené či přímo 
ředitelku Ětel. číslo: 602965986ě Zásada -  co vedoucí neví – nemůže 
řešit. 
Odpověď:Mám výhrady vůči sestře Monice Andělové na její jednání při 
aktivitách s přítomnými obyvateli i při mém osobním dotazu. Osobně se 
mi její jednání jeví jako ironie, nevhodné toto jednání není jednorázové, 
jedná se už o delší dobu z její strany 

Komentář:Nevím, zda příbuzní se účastní aktivit, jedná se o 
přenesenou informaci – co se týká osobního dotazu a ironického, 
dokonce ne jednorázového přístupu, nutno dodat, proč o tom nebyl 
informován nadřízený? Proč nám blízcí v tomto případě nepomohou 
řešit problém? Co vedoucí neví, nemůže řešit Ěviz. bod. č.1.3.ě 
Nicméně, již před vyhodnocením ankety, došlo z provozních důvodů 
ke změně pracovní náplně paní Andělové.  
 

3. Jste spokojeni s přístupem personálu v recepci? 

 

         Odpověď:                                                     průměrná známka: 
         pí.Savková velmi spokojen, pí.Urbánková –nepříjemná 

         Komentář: Individuální pocitová záležitost, jiní klienti či příbuzní    
         hodnotí vrátné přesně naopak, dalo by se s úsměvem říci, že je to 1:1,   
         remízaNicméně obě vrátné jsou opakovaně poučovány o zásadách      
         chování vůči příbuzným, klientům, návštěvám. Je to spíše o osobních  
         sympatiích a také dodržování pracovních postupů a kompetencí.  
         Pokud recepční něco slušně odmítne, tak to není proto, že je  
         nepříjemná či líná a nechce, ale proto, že to není v její kompetenci. 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 1,7 

Ø 1,4 



 

 

 

 

4. Co se Vám  líbí/nelíbí na našem Domově? 

      Odpovědi: 
      2x bez odp. 

5xvše OK 

1) Akce co se dělají pro klienty, čistota, hezké prostředí 
2) Čistota, péče o maminku 

3) Vše v pořádku 

4) Hezké oslovování klientů, zlepšit hygienu 

5) Čistota, útulné prostředí 
6) Líbí se mi venkovní prostranství, ale nelíbí se mi *nemocniční 

prostředí, návštěvní hodiny (svoboda pohybu-Já popř. chodím rád 
sám se sluchátky k řece při poslechu oblíbené hudby a to i pozdě 
večer. Hvězdy a pohled na okolí mne uklidňuje), žádný dětský 
koutek, dílna (mít i pilku, trochu materiálu a udělat stůl, židli apod.) 
 

Komentáře:  Co se líbí… Děkujeme za pochvaly, snažíme se vytvořit 
příjemné a čisté prostředí a věnovat našim klientům tu nejlepší péči. 
 

BOD 4 – Zlepšit hygienu – Velmi nekonkrétní odpověď, není jasné 
hygienu čeho či koho, klienti mají nastavené v osobním individuálním 
plánu termíny koupání, pokud při koupání potřebují pomoc. Odmítne – 

li klient koupel či např. výměnu prádla, snažíme se s ním domluvit, ale 
příkazem nemůžeme řešit, všichni jsou svéprávní a mají možnost 
rozhodovat se sami. V případě, že se jedná o konkrétní poznatek, prosím 
sdělit toto komukoliv z vedení či i zavolat ředitelce na tel. číslo 
602965986 

 

BOD 5 – Nemocniční prostředí – ve Věžní ulici určitě nemáme, klienti si 

dotvářejí své pokoje dle libosti, nevím, co tím respondent míní, možná 
by bylo lepší toto rozepsat, čeho se konkrétně tento poznatek týká. 
 

                Návštěvní hodiny- domov je otevřen po celý den Ěkromě doby 
jídla – nelze připustit, aby se po zařízení pohybovali „cizí“ lidé v době, 
kdy klienti jsou v jídelně – výjimky jsou ovšem po dohodě s vedením 
možné – např. pomoc při podávání stravyě. Po dobu, kdy je domov 
uzavřen Ěvečerní a noční hodinyě, lze dohodnout možnost individuálních 
návštěv, nutno opět řešit s vedením. Chráníme naše klienty i 
zaměstnance, nelze bohužel mít ze zařízení „ průchoďák“ 

            

 

 



               Svoboda pohybu – všichni klienti mají možnost svobody 

pohybu, nejsou v Domově uzavřeni, i po dobu uzavření Domova mohou 
klienti odejít mimo Domov, ale po dohodě s vedením, dostanou klíč od 
vrátek – toto se opět řeší individuálně s vedením. Je nutné si uvědomit, 
že máme za klienty jistou zodpovědnost. Pokud by se klient chtěl v noci 

procházet u řeky, může, ale musí o opuštění Domova a případném času 
návratu vědět personál (z bezpečnostních důvodů a požárních předpisůě. 
Ovšem takovýto klient by pravděpodobně naši službu nepotřeboval, při 
takové míře samostatnosti by nespadal do naší cílové skupiny, což jsou 
osoby, závislé na péči.  
              Dětský koutek – ano, uvažujeme o vytvoření venkovního 
dětského koutku, bohužel vše visí na otázce vlastnictví pozemku, zatím 
nemůžeme nic dalšího budovat, dokud se toto nevyřeší 
              Dílna –mít pilku a materiál, udělat stůl, židli – Základní 
možnosti rukodělných aktivit máme, ovšem pokud by byl klient schopen 
udělat stůl, židli, pak opět platí, že nespadá do cílové skupiny Domova 

pro seniory – respondent zřejmě nemá ucelené informace o smyslu, 
poslání a cílích Domova pro seniory – ráda vysvětlím, stačí zavolat na 

 tel .č. 602965986        

 

5. Máte dostatečné informace o dění v Domově? 

     Odpověď: Nemám, ale za to si můžu sám 

 

     Komentář: Snažíme se poskytnout informace o činnosti Domova    
     v mnoha směrech – nástěnky, Facebook, internet, stránky, noviny,  
     Kabelová televize 
 

6. Doporučili byste náš Domov svým známým či přátelům?  
      Odpověď: 

     12xANO     1xNE 

      Komentář: Děkujeme za doporučení, u 1x NE bychom rádi znali důvod,     
      v čem je domov špatný, nedostatečný tak, abychom se pokusili tuto   

      situaci napravit či vysvětlit Ěpokud byla odpověď ne, prosili jsme o    

      zdůvodnění – je právo napsat cokoli, ale je dobré svůj názor vysvětlit,   
      vyjádřit – opět nabízím možnost spojení se s ředitelkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Kadani dne 20.1.2017                                               Vyhotovila Mgr.Lenka Raadová,MBA 



 

 

 

 

VYHODNOCENÍ ANKETY 

LISTOPAD 2016 

PRO DOBROVOLNÍKY DOMOVA PRO SENIORY 
Ankety se zúčastnilo: 1 respondent 

 

1. Co Vám přináší práce dobrovolníka v Domově pro seniory (DpS)?  
Odpověď: 

Naplnění mého směřování na životní cestě, vytváření klidu a pohody 

Komentář:Dle odpovědi dobrovolník chápe, co je cílem jeho činnosti. 
Děkujeme 

 

2. Odnášíte si z DpS také nějaké negativní zkušenosti a zážitky? Jaké? 

Odpověď: Někdy vidím hašteření a neporozumění 
Komentář: Ano, bohužel, hašteření a neporozumění je mezi klienty časté 
a je to i pochopitelné – tolik různých lidí pod jednou střechou různé 
charaktery, představy, životní zkušenosti 
 

3. Chybí Vám něco pro vykonávání dobrovolnické činnosti v DpS? (Pomůcky, 
podpora, porozumění, čas…?) 
Odpověď: Potřeboval bych více porozumění 

     Komentář: Více porozumění – od koho? Není z odpovědi jasné. Nicméně    
     veškeré připomínky je možné a i žádoucí řešit – Koordinátorka   
     dobrovolníků je vždy připravena pomoci 
 

4. Jak se Vám spolupracuje s „Vaším“ klientem? (Co je pro Vás těžké?) 
     Odpověď: Velmi dobře, jsem s ním rád někdy má bolesti 
     Komentář: Ano, i v těžších chvílích je skvělé, že klient není sám a   
     personál bohužel vše neobsáhne. 
 

5. Jak se Vám spolupracuje s personálem DpS? 

a. Koordinátorka dobrovolníků    

b. Obslužný personál              průměrná známka:   

c. Recepční        

d. Ostatní…?       

      Odpověď: Děkujeme za ocenění, jsme rádi. 
6. Jak hodnotíte kvalitu poskytované péče v našem Domově? 

Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 
V případě známky horší než 2, napište, prosím, důvod 

                                                                     průměrná známka: 

Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

Ø 1,0 

Ø 2,0 



 

 

 

 

 

7. Jak hodnotíte vztah personálu ke klientům? 

Prosím, přidělte známku (jako ve škole – nejlepší 1, nejhorší 5) 
V případě známky horší než 2, napište, prosím, důvod 

                                                                průměrná známka:            
 

8. Co se Vám  líbí/nelíbí na našem Domově? 

         Odpověď: Líbí se mi hledání nových příležitostí. 
         Komentář: Snažíme se neustále zkvalitňovat naši péči a nabídky pro  
                             klienty 

 

9. Máte návrhy či náměty ke zlepšení kvality služeb v našem Domově? Jaké?  
        Odpověď: NE 

        Komentář: Pokud by kdokoliv a kdykoliv měl nápad, připomínku,  

        prosím o sdělení „víc hlav víc ví“ 

 

10.    Doporučili byste náš Domov někomu ze svých blízkých, přátel či   
   známých?     

        Odpověď:To záleží na více okolnostech nesouvisejících s domovem, spíše  
        na bydlišti příbuzných, zachování sociálních vazeb. Primárně podporuji co  
        nejdelší setrvání ve svém bytě s podporou rodiny a komunity. 

        Komentář: Souhlasíme, nejideálnější je samozřejmě své vlastní  
        „doma“, nicméně pro mnohé naše klienty je tato možnost nereálná a  
        nerealizovatelná. Za nás – snažíme se maximálně, aby náš domov přijal  
        klient za svůj. A pro některé žití u nás je rozšířenou možností a  
        obohacením, sami říkají, že mají kvalitnější život. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Kadani dne 20.1.2017                                               Vyhotovila Mgr.Lenka Raadová,MBA 

Ø 2,0 



 

               
VYHODNOCENÍ ANKETY 

LISTOPAD 2016 

PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY 
NEMOCNICE Ankety se zúčastnilo: 7 respondentů      

 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče v Domově? 

 

1 – velmi spokojen                             průměrná známka:                                  
2 – spokojen                                                                             

3 – spokojen s výhradami (napište jakými)           

4 – nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)            

5 – velmi nespokojen (prosím, zdůvodněte proč)   

 

2.    Spokojenost s ………… 

    

    ubytováním a prostředím      známka:              

        

   stravou        známka:                     

       

         úklidem        známka:                     

 

   péčí o prádlo        známka:                    

 

   klíčovým pracovníkem         známka:          

 

   volnočasovými aktivitami    známka:  

 

   dobrovolníkem            známka:  

 

   přístupem vrátných v recepci   známka:  

 

   údržbou          známka:  

 

  Komentář: Děkujeme za pěkné známky 
  - Volnočasové aktivity jsou v menší míře, dle složení klientů   
   preferujeme více individuální činnosti. Více aktivit se nabízí v hlavní     

Městská správa sociálních služeb 
Věžní 958, 432 01 Kadaň 

Ø 1,7 

Ø 1,0 

Ø 1,0 

Ø 1,0 

Ø 1, 3
 

Ø 1,0 

Ø 1,4 

Ø 1,0 

Ø 1,0 

Ø 1,0 



   budově – ovšem několik klientů, jejichž zdravotní stav by umožňoval      
   přestěhování, odmítli.        

 

3. Jak hodnotíte vztah pečujícího personálu ke klientům? 

Komentář:                                                                               
   Moc děkujeme ☺                                průměrná známka: 

 

4. Máte návrhy či náměty ke zlepšení služeb v našem Domově? Jaké? 

 

Odpověď: častější společné aktivity 
Komentář:viz odpověď k bodu 2 – častější aktivity jsou na Věžní – 
možnost přestěhování (v případě odpovídajícího zdravotního stavu) 
 
Odpověď: jsem zde krátce 
Komentář: Ano, to chápeme, že odpovědět nelze 
 
Odpověď:chci na Věžní 
Komentář: Všichni, kteří mají požadavek na přestěhování, jsou 
v evidenci, pokud to ovšem zdravotní stav dovolí. Několika klientům 
již bylo přestěhování nabídnuto, ti ale odmítli.  

 

5. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

Odpověď: 
        čistota, někteří zaměstnanci 

        slušný a usměvavý personál 

        Komentář:Děkujeme, snažíme se, aby jak personál, tak celkově     
         oddělení působilo příjemně a mile 

 

6. Doporučili byste náš Domov svým blízkým či známým? 

Odpověď: 
ANO-4x 

NE-1x – doma je doma 

Komentář: Děkujeme, i když chápeme, že doma je doma. Snažíme se 
ze všech sil vytvořit našim klientům pocit Domova, pro některé to i tak 
je, ale ne vše je v našich možnostech. Kolektivní soužití má své hranice 
a pravidla.  

 

 

 
V Kadani dne 20.1.2017                                               Vyhotovila Mgr.Lenka Raadová,MBA 

 

 
 

Ø 1,17 



 

                   VYHODNOCENÍ ANKETY 

LISTOPAD 2016 

PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY 

V ŽNÍ Ankety se zúčastnilo: 31 respondentů 
 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytované péče v Domově? 

Odpověď:                                                     průměrná známka: 
  9x1 

18x2 

  1x3 strava 

  1x4 nechutná jídlo 

         Komentář: málo konkrétní odpovědi, bylo by lépe vypsat co    
         konkrétního na stravě či jídle vadí 
         Ěviz komentář k ANKET  PRO BLÍZKÉ DpS V ŽNÍě 
2.    Spokojenost s …………  

    ubytováním a prostředím      známka:  
        

   stravou        známka:  
       

         úklidem        známka:  
 

   péčí o prádlo        známka:          
 

 

   klíčovým pracovníkem         známka:        
         Odpověď: 

        * neznám ho 

        * nemám kl.pracovníka 

        Komentář: Všichni klienti mají klíčového pracovníka, pokud neznají,     
        je třeba se zeptat personálu. 
 

   volnočasovými aktivitami    známka:         
        Komentář: 
       *nelíbí se mi chování paní Moniky vůči nám klientům. Na aktivitách   
         z nás dělá BLBCE 

        Odpověď: Otázka byla vyřešena jinou pracovní náplní, již před     
        vyhodnocením ankety 
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Ø 1,8 

Ø 1,5 

Ø 2,2 

Ø 1,3 

Ø 1,2 

Ø 1,2 

Ø 1,2 



 

         dobrovolníkem           známka:  
 

 

   přístupem vrátných v recepci známka:  
 

         Odpověď: 

         Urbánková – 1, 3, 3 Ostatní – 2 , Savková – 1,1,3  
         Komentář: Názory na recepční se různí. Individuální pocitová  
         záležitost, jiní klienti či příbuzní hodnotí vrátné přesně naopak, dalo  
         by se s úsměvem říci, že je to 1:1, remíza  . Nicméně obě vrátné jsou  
         opakovaně poučovány o chování vůči příbuzným, klientům,  
         návštěvám. Je to spíše o sympatiích a také o dodržování pracovních  
         postupů a kompetencí. Pokud recepční něco slušně odmítne, tak to   
         není proto, že je nepříjemná či líná a nechce, ale proto, že to není v její    
         kompetenci. 

 

   údržbou          známka:          
   Odpověď:  neznám 

   Komentář: asi zatím nebylo potřeba s údržbou něco řešit 
        

 

3. Jak hodnotíte vztah pečujícího personálu ke klientům? 

                                                                                                      
   Komentář:   Děkujeme                           průměrná známka: 
                       

 

4. Máte návrhy či náměty ke zlepšení služeb v našem Domově? Jaké? 

Odpověď: 

Chci menší bydlení 
Přejeme si menší bydlení 
Komentář: nevím, co tato odpověď znamená Ěmenší pokoj?ě, jedná se 
o individuální přání, která lze vyřešit, jen to musí personál Ěsociální 
pracovniceě vědět a dotazem bylo zjištěno, že žádná taková žádost 
podána nebyla 

Odpověď: 

Ráda bych chtěla chodit i dolů a jsem tu sama, nikdo mě nikam nevezme 

Komentář:V tomto bodě lze vyhovět v rámci IP, individuálních 
návštěv, říci svou prosbu klíčovému pracovníkovi nebo komukoliv 

z personálu – můžeme více brát klientku i na volnočasové aktivity – ale 

musíme o tomto přání vědět, není jasné, zda klientka vůbec toto přání 
vyslovila. 

 

Ø 1,3 

Ø 1,3 

Ø 1,1 

Ø 1,5 



 

 

5. Co se Vám nejvíce líbí na našem Domově? 

Odpověď: 

Aktivity: 7x 

Ubytování: 4x 

Péče, sestřičky, personál: 3x 

Vše: 4x 

Všichni jsou hodní: 2x 

Když je vše v pořádku a nic se nestane. 
Že mohu odpočívat, kdy chci a nikam nemusím. Mám ráda svůj klid. 

        

Komentář: Děkujeme, snažíme se, aby jak personál, tak prostředí, 
aktivity a veškeré činnosti byly prováděny zodpovědně, profesionálně a 
co nejlépe. 
 

6. Doporučili byste náš Domov svým blízkým či známým? 

Odpověď: 

ANO-28x 

Komentář: Děkujeme 

 

Odpověď: 

NE-1x – drahé jídlo, nedobré, málo ovoce, salátů 

Komentář: viz. odpověď výše Ěv bodě 1 ě.  
        Drahé jídlo -   klient dostává vždy potraviny v ceně jídla +     

                         režijní náklady, vypočtené ekonomkou → pokud je zde  

                         taková nespokojenost, můžeme nabídnout pomoc při   
                         hledání jiného, vhodnějšího zařízení, které bude  
                         splňovat veškeré požadavky klienta. Navíc co se týká   

                         ceny za stravu – pohybujeme se v rámci vyhlášky a ve  
                         srovnání s okolními zařízeními jsme cenově buď stejně  
                         či méně! 
Málo ovoce a salátů – dle normy, dle nutriční terapeutky, dle kalorické                    
                                      a nutriční hodnoty Ěovoce je 1x denně  
                                      pravidelně a jí ho tak málo, že mnoha klientům     
                                      měkne a hnije na stolech a někteří ho dokonce  
                                      vyhazují z okna. Neustále sbíráme jablka,  
                                      hrušky, pomeranče, ale i okurky v zahradě. 
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                      VYHODNOCENÍ ANKETY 

LISTOPAD 2016 

PRO KLIENTY ODEBÍRAJÍCÍ OBĚD  
Z DOMOVA PRO SENIORY 
Ankety se zúčastnilo: 34 respondentů 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s jeho cenou? 
Odpověď: brambory suché, nemaštěné 
                                                              průměrná známka: 
 
Komentář: Není to nejideálnější známka, budeme se snažit zlepšovat 
naše služby, ale velmi často se jedná o individuální přání. 
 

2. Máte připomínky k jídelníčku? Jaké?  
Odpověď: více obědů vařit s omáčkou 
Komentář: Obědy s omáčkou se zařazují do jídelníčku dle zásad 
zdravého seniorského stravování, nelze mít častěji, byť 
z ekonomického hlediska by to až tak špatné pro nás nebylo. (oproti 
tomu názor v bodě 7 hovoří o tom, že omáčky jsou příliš často) 
 
Odpověď:Obědy 
Komentář:nechápeme odpověď- je otázkou, pokud „ obědář“ odebírá 
obědy a není spokojený, proč je odebírá, jsou i jiné možnosti, jiné 
dovážkové firmy. 
 
Odpověď:Více zařadit jídlo bezmasé, sladké a zeleninové dávat více 
kompotů a zel. příloh 
Komentář: Více sladkých jídel zařazovat do jídelníčku je nemožné – 
jídelníček je sestavován s nutriční terapeutkou na základě zásad 
zdravé výživy pro seniory.  

                           Více bezmasých jídel – individuální požadavek, na druhé  
        straně by klienti připomínkovali, že je příliš bezmasých jídel.  

                    Více kompotů a zeleninových příloh – je nutné mít na 
vědomí cenu oběda, cenu vstupních surovin. Můžeme zařadit více, ale 
cena oběda by se navýšila, což je nežádoucí u mnoha klientů. 
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Ø 2,0 



 
        
        Odpověď:Pálivé paprikové omáčky + párky, nepatří do dietního programu,   
        chválím, polévky-vynikající 

Komentář: jedná se o individuální chuť, dietní program je nastavován 
důsledně, je otázka jaký typ (a zda vůbec) diety respondent má. Párky 
samostatně jsou zcela výjimečně (k hrachové kaši), například občas 
bývají součástí polévky (frankfurtská – dle receptury).  
Za chválu polévek díky – nicméně opět je to o chuti – jiná odpověď je, 
že polévky jsou nedobré 
 
Odpověď:Zlepšit kvalitu polévek, jídlo mi dorazí až v 13:45 to je dost 
pozdě 
Komentář: Individuální chuť – někomu chutnají, někomu ne.  
                   Čas dovozu – jedná se o předem známý údaj při podpisu 
smlouvy, rozvoz je postaven na základě nejrychlejší a nejekonomičtější 
trasy. 
 
Odpověď:Obědy se často opakují a polévky se zhoršily 
Komentář: Individuální chuť – obědy se často opakují – kontrolou 
jídelníčku 3 měsíce zpět nemohu tuto připomínku potvrdit – ale jsou 
jídla, která se vyskytují častěji, ovšem to jsou ta nejžádanější, která si 
klienti vysloveně přejí. 
 
Odpověď:Málo čerstvých salátů a dost omáček. Jídlo mi dorazí až v 13:45 
to je dost pozdě. 

         Komentář: Dost omáček – individuální názor (oproti názoru v bodě 1,   
         kde jich chce respondent více).  
                             Málo salátů – u dopravovaného jídla v jídlonosičích saláty        
         zařazujeme skutečně pouze některé a minimálně, neboť kvalita salátů   
         dopravou velmi trpí. Navíc je nutné brát na zřetel, že oběd je pouze  
         částí celodenní stravy a klienti mají možnost si svůj denní příděl  
         vitaminu, kalorií doplnit sami.  
         Pozdní dovezení jídla – viz odpověď k bodu 5 
3. Jste spokojeni s přístupem pečovatelek dovážejících obědy? 

 
Odpověď: Děkujeme                            průměrná známka: 
 

4. Doporučili byste odběry obědů z našeho Domova svým přátelům či 
známým? 
Komentář:Pouze v případě, že by si docházeli pro čerstvou stravu. 
Dovážené jídlo-     

         ohřívané, už není takové. 

Ø 1,0 



        Odpověď: Děkujeme a souhlasíme s připomínkou, ale to nezměníme 
         
5.      Informujete své okolí o možnosti stravování v našem Domově? 
         Odpověď: 
         Dovážení obědů je pro mne velká výpomoc. Děkuji všem zaměstnancům,    
          kteří se podílí na této službě pro seniory. Díky 
         Komentář: Děkujeme za vyjádření 
 
         Odpověď: 
         Někdy se Vám obědy nepovedou a jindy jsou výborné  
         Komentář: ano, bohužel, i to se občas stane, nemělo by, ale je to jako    
         doma. 
         Odpověď: 
          Občas nespokojená s kvalitou a kvantitou stravy. Nedovařené přílohy a    
          často tvrdé maso. 
         Komentář: Při množství stravy má klient možnost upozornit na menší      
         porci – ovšem ty jsou normované, kuchařky nandávají dle vzorové,     
         zvážené porce. Navíc se může jednat i o pocitovou záležitost – každý   
         jídlonosič je jinak veliký a ve větším vypadá porce jako menší.  
         Občas tvrdé maso a nedovařené přílohy – 
         Zde je potřeba ihned říci, zavolat tuto skutečnost. Jedná se o ojedinělý   
         názor 
         Odpověď:Jen cenu dovozu obědů důchodcům by mohl platit MNV. 
         Komentář: Dovoz oběda je z hlediska Zákona o sociálních službách,    
         službou za poplatek, zřizovatel (město Kadaň) přispívá na provoz celé  
         organizace, v roce 2016 to bylo 6.400.000Kč  
          
          Závěr: Při hodnocení ankety na stravování je třeba vzít v úvahu       
          několik hledisek:  

1- jídlo dovážené a ohřívané je vždy už ohřívané a dovážené, kvalita   
trpí a proto se snažíme sestavovat jídelníček i s ohledem   

               na tuto skutečnost (hranolky by asi po 2 hodinách v jídlonosiči    
               nebyli hranolkami, stejně tak jako zeleninový salát)  
          2- individuální chutě – co je pro jednoho dobré, výborné, pro druhého    
               nechutné. Vaříme cca 280 obědů -  vždy se najdou klienti, kterým   
               dané jídlo chutná – nechutná, je málo slané, je příliš slané, je bez   
               chuti, je příliš pikantní… stejná rýže tvrdá- rozvařená  atd. 
          3 – Cena oběda se odvíjí od ceny surovin, dokázali bychom   
               samozřejmě vařit i jiná, kvalitou nejvyšší jídla, ale k tomu by i   
               cena oběda byla vyšší a to je nežádoucí. 
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VYHODNOCENÍ ANKETY 

LISTOPAD 2016 

PRO SENIORY – UŽIVATELE DOCHÁZEJÍCÍ  
DO DOMOVA PRO SENIORY NA OBĚD  

Ankety se zúčastnilo celkem: 12 respondentů 
1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaného oběda v souvislosti s jeho cenou? 

 

                                                                průměrná známka: 
       Odpověď: 
       dle jídelního lístku, si nevyberu to, co nejím, jinak by to šlo a jím všechno 

 

       Komentář: Nerozumím bohužel odpovědi – jím všechno a nevyberu si,   
       co nejím, si protiřečí. Jídelní lístek v tomto případě je zatím nereálný –  
       především kvůli sběru informací – objednávek.  Dovoz obědů je pro  
       klienty, kteří skutečně stravu dovézt každodenně potřebují, tudíž si  
       volí pouze dietu.  Při výběru navíc může docházet k výběru „ dle  
       chuti“ a dostaneme se do úvah, zda, vybere - li si klient pouze to, „co     
       mu chutná“ – a dojdeme-li k 10-12 obědům za měsíc, je naše služba  
       potřebná a můžeme dojít až k myšlence zneužívání služby. Poskytování  
       služby klientům, kteří ji nepotřebují, není sociální služba a inspekce   
       toto hodnotí velmi přísně. 
 

2. Máte připomínky k jídelníčku? Jaké?     
Odpověď: výběr aspoň z 2 jídel jako je v Chomutově pro důchodce 
 

Komentář:Výběr prozatím z provozních důvodů nejsme schopni 
uskutečnit (viz odpověď k bodu 1) 
 

3. Jste spokojeni s přístupem personálu kuchyně? 

                                                                       průměrná známka:  
 
Komentář:Děkujeme, snažíme se personál opakovaně vzdělávat a 
poučovat o zásadách správného chování a jednání s klientem 

 

Ø 1,5 

Ø 1,25 



 

 

4. Doporučili byste odběry obědů z našeho Domova svým přátelům či 

známým? 

Odpověď:    
         12x ANO 

         Komentář: Děkujeme 
 
5. Informujete své okolí o možnosti stravování v našem Domově? 

          Odpověď: 
9x ANO     

         ano, když na to přijde řeč 

Komentář: Děkujeme 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kadani dne 20.1.2017                                               Vyhotovila Mgr.Lenka Raadová,MBA 

 



 

                 VYHODNOCENÍ ANKETY 

         LISTOPAD 2016 

PRO KLIENTY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSSS 
KADAŇ 

Ankety se zúčastnilo: 58 respondentů 
 

1. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb pečovatelské služby? 

Komentář: Vívodová                                

                                                                  průměrná známka:  
 

      Odpověď: Děkujeme 
 

2. Jste spokojeni s docházejícími pečovatelkami? 

Odpověď: Vívodová 

                                                                  průměrná známka: 
 

Komentář: Moc děkujeme, zmíněná pečovatelka pí. Vívodová – ale bez 
vyjasnění (nevíme, co to znamená). Možná, že klient pouze napsal, 
jakou pečovatelku má.  

 

3. Máte připomínky k rozsahu poskytovaných služeb? Jaké? 

Odpověď:Vívodová 
 

      Komentář: Zmíněná pečovatelka pí. Vívodová – ale bez vyjasnění –  
      nevím, co to znamená, prosím případně o vysvětlení pí. Vedoucí   
      Saarové či ředitelce (tel.číslo: 602 965 986)dle hesla „co vedoucí neví,  
      nemůže řešit“ 
 

 

4. Máte návrhy či náměty ke zlepšení poskytovaných služeb? Jaké? 

Odpověď:Praní prádla pí. Vívodová 
 

Komentář:Prosím řešit konkrétní nespokojenost s vedoucí pí. Saarovou, 
ponechat na ukázku prádlo, které nesplňuje požadavky.  
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Ø 1,2 

Ø 1,0 



 

Odpověď:Ano, prosím vyměnit nevzhledné, tvrdé lavice v přízemí za lepší 

sedačku, může být i starší. 
Komentář:Lavice musí splňovat jednak hygienické požadavky – 
omyvatelnost, dále je nutné mít na vědomí, že se jedná pouze o 
krátkodobé využití – lavice není určena na dlouhé sezení, ale pouze na 
počkání na výtah, na oběd – ke společenským účelům je určena 
společenská místnost, klíč ke společenské místnosti bude u několika 
obyvatel DpS, jejichž jména budou uvedena na nástěnce a na dveřích 
společenské místnosti. Klíče si mohou klienti zapůjčit. 
 
Odpověď:Dostačující 
 

Komentář:Dobře, nicméně každou připomínku, návrh je možné 
přednést (pečovatelkám, vedoucí PS, ředitelce, kniha přání…) 
 
Odpověď: 
Nedostatečně uklizené společné prostory, konkrétně chodby a někteří 

nájemníci si dělají ze společných prostor skladiště. Požaduji nápravu, neboť 

se na úklidu finančně podílím.  

 

Komentář:Bohužel úklid společenských prostor je zajišťován správou 
bytů, tato činnost nespadá do oblasti poskytování PS. Tuto připomínku 
vedoucí PS písemně zašle na správu bytů, nicméně i klienti sami si 
mohou do schránky správy bytů napsat své požadavky – schránku si 
vybírá pracovník správy bytů (1x týdně) Co se týká nábytku 
(„skladiště“), bude zjištěno vedoucí PS majitel a příslušný klient bude 
písemně vyzván k odstranění nežádoucích předmětů na chodbách.  
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