
Sociální péče o seniory 

Abstrakt 
 Práce se zabývá problematikou sociální péče v České republice s ohledem na osoby 

v důchodovém věku. Hlavním cílem této diplomové práce bylo shrnout základní fakta o této 

péči a následně čtenáři poskytnout přehledný seznam možných zlepšení či alternativ sociální 

péče o seniory v nejrůznějších oblastech sociálního zabezpečení.  

V úvodní části nejprve práce zkoumá, zda existuje potřeba se zabývat tímto tématem 

a taktéž zda česká populace opravdu postupně stárne. Tyto hypotézy byly postupně na základě 

statistických údajů potvrzeny. Z této analýzy rovněž vyplynulo, že řešení postupného stárnutí 

může v České republice vyřešit podpora rodinné péče. Tato forma péče je nejlevnější 

a nejjednodušší formou péče v českém kulturním a sociálním prostředí. Z tohoto důvodu druhá 

kapitola zkoumá již konkrétně rodinnou péči v České republice. Zabývá se nejprve výhodami 

a nevýhodami rodinné péče, následně zmiňuje problematiku genderové nevyrovnanosti 

poskytování této péče a soudobý fenomén sandwichové generace. V jedné subkapitole práce 

zmiňuje rovněž nepoměrnost dávky starobního důchodu poskytovatele rodinné péče v případě, 

kdy tuto péči poskytuje déle než 15 let a jak by se vyměřování této dávky mohlo proporcionálně 

změnit ve prospěch rodinných pečovatelů.  

Dále práce již systematicky analyzuje jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení 

a rovněž provádí komparaci s ostatními státy v případě, kdy to bylo možné. Třetí kapitola 

Sociální služby a příspěvek na péči je jednou z nejobsáhlejších kapitol diplomové práce, jelikož 

právní problematika sociálních služeb je sama o sobě obsahově velmi rozsáhlá. Nejprve 

se práce zabývá analýzou příspěvku na péči a jeho případným zlepšením. Právní  úprava 

příspěvku na péči je v porovnáni s ostatními členskými státy Evropské unie velmi dobře 

koncipována. Jedině Německo má propracovanější systém kritérií pro vyměřování příspěvku 

na péči a tzv. nultý stupeň příspěvku, který se poskytuje seniorům čekajícím na vyřízení žádosti 

o příspěvek na péči a jejich zdravotní stav se zhorší natolik, že si potřebují naléhavě proplatit 

alespoň základní formu péče. Dalším zlepšením by mohlo být nastavení pravidelné valorizace 

tohoto příspěvku. V práci byl uveden rovněž vhodný valorizační model. Další subkapitoly 

se zabývaly sociálními službami. Pro obsahovou přehlednost práce nejprve vymezila sociální 

služby obecně a následně analyzovala a komparovala konkrétní druhy sociálních služeb, 

a to sociální poradenství a služby sociální péče. Sociální poradenství je v České republice velmi 

dobře upravené. Není potřeba jakkoli upravovat právní ustanovení týkající se této sociální 



služby. Naopak v průběhu analýzy služeb sociální péče se vyskytlo pár problematických 

oblastí. Jako největší problém lze stanovit nedostatečné plánování a rozvržení těchto služeb 

v rámci krajů a obcí. Jako vhodné řešení se nabízí zřízení koordinátora služeb sociální péče, 

který by nejen sbíral informace pro budoucí plánování těchto služeb v obci od seniorů 

a rodinných pečovatelů, ale rovněž by mohl poskytovat odborné školení pro rodiny a sociální 

poradenství. Dalším problémem je nedostatečné pokrytí venkovských oblastí terénními 

formami služeb sociální péče. Rodiny navíc upozorňují na fakt, že tato forma péče je velmi 

finančně náročná a příspěvek na péči nestačí na úhradu všech nákladů. Česká republika může 

zareagovat na tento problém pravidelnou valorizací příspěvku na péči a lepším plánováním 

rozvržení těchto služeb na svém území.  

Čtvrtá kapitola se zabývala ošetřovným a dlouhodobým ošetřovným. Jelikož je právní 

úprava této oblasti nejméně rozvinutá, bylo vhodné se nejprve zaměřit na komparaci. Tyto dvě 

dávky nemají v podstatě v zahraničí žádné ekvivalenty a co se týče dlouhodobého ošetřovného, 

tak je česká právní úprava světový unikát. Právní úprava obou dávek je tedy nastavena správně 

a zatím nelze stanovit žádné vylepšení, jelikož nejsou k dispozici žádné detailnější studie.  

V páté kapitole bylo krátce pojednáno o pracovněprávním hledisku v péči o seniora. 

Umožnění rodinnému pečovateli zároveň pracovat a poskytovat péči má pozitivní vliv nejen na 

finanční stav rodiny, ale rovněž na psychiku samotného pečovatele. V neposlední řadě 

nedochází k vyloučení z pracovního života a pečovatel má možnost kariérního růstu a dosažení 

vyšší dávky starobního důchodu. V závěru práce stanovila ještě možná legislativní doplnění, 

které byly v průběhu analýzy nalezeny mimo zmíněné oblasti sociálního zabezpečení. 

 Jako největší přínos této diplomové práce považuji vytvoření systematického přehledu 

možných inovací či obměn stávající právní úpravy sociální péče o seniory. Zároveň byla v práci 

přehledně vymezena rodinná péče a provedena její důkladná analýza. V žádné odborné 

publikaci jsem uceleně nenalezla analýzu této oblasti, a proto by práce mohla sloužit jako 

podklad pro podrobnější právní analýzu státním aparátem, který by pak mohl případné změny 

implementovat do právního řádu. 
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