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Výzkumná strategie a design výzkumu

 Kvalitativní přístup – kvalitativní výzkum

 Zkoumaný vzorek: 10 kaplanů, Olomoucký kraj, záměrný výběr

 Metoda analýza dat: otevřené kódování (Strauss, Corbinová, 1999)

 Realizace výzkumu: červenec 2021

 Etika výzkumu: anonymizace dat



Charakteristika zkoumaného vzorku

Pohlaví: 4 muži, 6 žen

Průměrný věk: muži 41,2 let; ženy 43,1 let 

Délka praxe: průměrně 7,5 let 

(nejdéle pracující 12 let, nejkratší doba 1 rok)

Typ zařízení: nemocnice (7), domovy pro seniory (3)



Proces integrace kaplanů do týmů 

zdravotníků a sociálních pracovníků
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Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (on-line konference)

(příspěvek na konferenci)



Cíl výzkumu

 zjistit, jak kaplani vnímají svou integraci do týmů 

v nemocnicích a v domovech pro seniory

Záměr

 zvýšit povědomí sociálních pracovníků o významu duchovní 

péče pro klienty a o začleňování kaplanů do týmů zdravotníků 

a sociálních pracovníků



Výzkumná strategie a design výzkumu

 Metody získávání dat: focus group – polostrukturovaná ohnisková skupina 

(9 kaplanů) a individuální polostrukturovaný rozhovor (1 kaplan)

 Scénář otázek: 1. Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, když jste poprvé 

přišel(a) do nemocnice nebo domova pro seniory… jaké to bylo? 2. A jaké 

je to pro Vás v současnosti po letech praxe? 3. Chcete nám na závěr ještě 

něco říct?



Závěry (1)

 Personál nebyl připravený na působení kaplanů v nemocnicích 

a v domovech pro seniory. Personál neznal náplň práce kaplana. 

 Zdravotníci a sociální pracovníci začali vidět pozitivní vliv 

duchovní péče na pacienty (klienty), sami začali doporučovat 

kaplanům k návštěvě pacienty, u kterých viděli strach, pláč, 

osamocenost, ale také blížící se konec života. 

Dedikace k projektu: Příspěvek byl podpořen specifickým vysokoškolským výzkumným projektem IGA Univerzity Palackého v Olomouci č. 
IGA_LF_2021_026 Výzkum, aplikace a hodnocení metod PBL a CBL ve výuce lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci (RVO 61989592) 
a projektem TAČR Zvyšování morální kompetence v medicíně, reg. č: TL05000114.



Závěry (2)

 Zdravotníci a sociální pracovníci postupně začali měnit svůj postoj                               

ke kaplanovi, k čemuž přispěl také zájem kaplana o ně, kdy ho zažili 

jako člověka, který se zajímá nejen o jejich práci, ale i o ně samotné. 

 V rámci snahy o zajištění komplexní péče o pacienty (klienty) se 

prohlubuje spolupráce mezi zdravotníky, sociálními pracovníky a 

kaplany, která sleduje spokojenost a kvalitu života pacienta 

(klienta). 

Dedikace k projektu: Příspěvek byl podpořen specifickým vysokoškolským výzkumným projektem IGA Univerzity Palackého v Olomouci č. 
IGA_LF_2021_026 Výzkum, aplikace a hodnocení metod PBL a CBL ve výuce lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci (RVO 61989592) 
a projektem TAČR Zvyšování morální kompetence v medicíně, reg. č: TL05000114.



XVIII. Hradecké dny sociální práce, Politické ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci 

Proces integrace kaplanů do týmů zdravotníků a sociálních 

pracovníků 
Process of chaplains’ integration into the teams of health care professionals and 

social workers 

Lubica Juríčková1, Marta Hošťálková2, Kateřina Ivanová3 

Abstrakt 

Kaplani poskytují duchovní péči pacientům a seniorům, jejich blízkým a personálu zdravotních i sociálních služeb, bez rozdílu vyznání a světového názoru. Věnují se 

existenciálním, duchovním a náboženským potřebám klientů s respektem k jejich autonomii a osobním hodnotám vycházejících z jejich přesvědčení a jimi preferované 

kultury. Jejich služba spočívá v individuálním přístupu ke klientovi, aktivním naslouchání a rozhovorech. Kaplani jsou postupně zapojování do víceoborových týmů a učí 

se spolupracovat především s lékaři, sestrami, sociálními pracovníky a psychology. V příspěvku jsou prezentovány výsledky z kvalitativního výzkumu se zaměřením na 

proces integrace kaplanů do týmů pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak kaplani vnímají svou integraci do týmů v 

nemocnicích a v domovech pro seniory. Pro získání dat byla použita výzkumná metoda focus group a rozhovor. Zkoumaný vzorek tvořilo deset kaplanů. Údaje byly 

analyzovány otevřeným kódováním. Záměrem příspěvku je zvýšit povědomí sociálních pracovníků o významu duchovní péče pro klienty a o postupném začleňování 

kaplanů v domovech pro seniory. 

Klíčová slova: Duchovní péče. Kaplani. Sociální pracovníci. Domovy pro seniory. Integrace. 

Výstup: příspěvek v recenzovaném on-line sborníku, 2022, v tisku



Analýza spirituálních hodnot v životních 
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Zdroj: https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/1245

https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/1245


Cíl, záměr a výzkumná strategie

 Cílem výzkumného šetření je 

identifikovat a analyzovat 

spirituální hodnoty v životních 

příbězích pacientů v paliativní péči. 

 Záměrem příspěvku je 

zdravotnickým pracovníkům 

přiblížit práci nemocničního 

kaplana se spirituálními 

hodnotami pacientů v závěru 

jejich života.

 Metody získávání dat: polostrukturovaný rozhovor



Závěry (1)

 Pacienti v závěru života vzpomínají na svůj prožitý život a své vztahy 

s blízkými. Průvodcem v tomto procesu hodnocení životních skutečnosti 

je nemocniční kaplan, který jim poskytuje podporu v bilanci s náhledem 

a odstupem.

 Umírající nahlížejí na své vztahy k blízkým, často dospívají k odpuštění 

a nabízejí smíření, projevují vděčnost za prožitý život a lásku ke svým 

blízkým. Pro ně osobně toto dozrání znamená dosažení vnitřního klidu, 

vyrovnanosti a prohloubení mezilidských vztahů.

Dedikace k projektu: Příspěvek byl podpořen specifickým vysokoškolským výzkumným projektem IGA Univerzity Palackého v Olomouci 
č. IGA_LF_2021_026 Výzkum, aplikace a hodnocení metod PBL a CBL ve výuce lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci
(RVO 61989592) a projektem TAČR Zvyšování morální kompetence v medicíně, reg. č: TL05000114.



Závěry (2)

 Z výpovědí nemocničních kaplanů vyplynulo, že u umírajících pacientů 

základními spirituálními hodnotami byla láska, odpuštění, smíření 

a vděčnost, kdy láska stála na prvopočátku všech životních vztahů.

 Saturace spirituálních potřeb přispívá k zlepšení zdravotního stavu 

a zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin.

Dedikace k projektu: Příspěvek byl podpořen specifickým vysokoškolským výzkumným projektem IGA Univerzity Palackého v Olomouci 
č. IGA_LF_2021_026 Výzkum, aplikace a hodnocení metod PBL a CBL ve výuce lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci
(RVO 61989592) a projektem TAČR Zvyšování morální kompetence v medicíně, reg. č: TL05000114.



hostalkova.marta@ado.cz

„Pacient nemá jen tělo, ale i duši, stejně, jako pečujeme o tělo, 

tak bychom měli věnovat stejnou pozornost duši, zaslouží si to.“ 

(kaplani ze zkoumaného vzorku)

mailto:hostalkova.marta@ado.cz
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