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Abstrakt  

Tématem bakalářské práce jsou volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů v domovech pro 

seniory. Jejím cílem je určit, jaké volnočasové aktivity a možnosti vzdělávání jsou seniorům 

v těchto zařízeních k dispozici. Nejprve se zabývám teoretickým vymezením pojmu aktivizace 

a jejím potenciálním vlivem na život starších lidí. Je představena definice volného času a jsou 

uvedeny nejčastější druhy volnočasových aktivit seniorů, které jsou následně blíže popsány a 

zasazeny do prostředí domovů pro seniory. Dále se zaměřuji na vzdělávání této cílové skupiny, 

jeho význam a specifika, uvedeny jsou i možnosti vzdělávání klientů těchto zařízení. Pozornost 

je věnována také tomu, jak příchod do domovů na seniory působí. Kvalitativní empirické šetření 

má podobu polostrukturovaných rozhovorů s aktivizačními pracovníky. Jeho cílem je 

identifikovat možnosti aktivizace ve vybraných domovech seniorů v Praze, a to především z 

hlediska potenciálního dopadu na adaptaci a kvalitu života klientů. Výsledky mimo jiné ukazují, 

že aktivizační programy jsou považovány za významný faktor adaptace klientů a mohou mít 

pozitivní vliv na kvalitu jejich života. V rámci teoretických východisek je pozornost věnována 

tuzemským a zahraničním výzkumům, které se zabývají aktivizací seniorů, jejich 

volnočasovými aktivitami či aktivizačními programy v domovech pro seniory. 

Klíčová slova 

Senioři, domovy pro seniory, aktivizace, volnočasové aktivity, vzdělávání 
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Abstract  

This bachelor thesis focuses on leisure activities and education of elderly people in retirement 

homes. The aim of this work is to determine which leisure activities and educational 

opportunities are available to clients in these facilities. First, I present the theoretical definition 

of the term activation and its potential impact on the lives of older people. Leisure time is 

defined in this thesis and the most common types of leisure activities of older people are listed. 

These are described and set in the environment of homes for the elderly. Furthermore, I focus 

on the education of this target group, its importance and specifics, and also the possibilities of 

educating the facility's clients are listed. The thesis also deals with the way their coming to these 

facilities affects them. Qualitative empirical research takes the form of semi-structured 

interviews with activation workers. The aim of the survey is to identify the possibilities of 

activation in selected homes for the elderly in Prague with regard to their potential impact on 

the adaptation and quality of life of clients. Among other things, the results show that activation 

programs are considered an important factor in the adaptation of clients, and can have a positive 

impact on their quality of life. Attention is paid to local and foreign research, which specializes 

in topics such as activation of older people, their leisure activities or activation programs in 

retirement homes. 

Keywords 

Elderly people, retirement homes, activation, leisure activities, education 
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0 Úvod 

Odborníci uvádějí, že v polovině 21. století budou lidé ve věku 60+ tvořit více než třetinu 

obyvatel celé Evropy. Stárnutím populace se stále intenzivněji dostává do popředí téma volného 

času seniorů a jejich vzdělávání a lze si tak všimnout hojného rozšiřování nabídky formálních 

a neformálních aktivit pro tuto cílovou skupinu.  

Na tento trend reagují také domovy seniorů (resp. domovy pro seniory), nejvyhledávanější 

zařízení sociálních služeb v České republice. Snaží se nabídkou vhodných aktivit uspokojit 

potřeby stávajících klientů a zaujmout klienty potenciální. Tyto aktivity mohou mít zásadní vliv 

na kvalitu života starších lidí a mohou být důležitým faktorem jejich spokojenosti. V bližším 

zkoumání dané oblasti je proto velký potenciál. 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem volnočasových aktivit a vzdělávání seniorů ve 

zmíněných domovech. Jejím cílem je určit, jaké volnočasové aktivity a možnosti vzdělávání 

jsou seniorům v těchto zařízeních k dispozici. Kvalitativní empirické šetření má podobu 

polostrukturovaných rozhovorů s aktivizačními pracovníky. Cílem šetření je identifikovat 

možnosti aktivizace ve vybraných domovech seniorů v Praze, a to především z hlediska 

potenciálního dopadu na adaptaci a kvalitu života klientů. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se nejprve zabývám aktivizací seniorů 

a vymezením příbuzných pojmů aktivace a animace. V kapitole se dále věnuji otázkám 

potenciálního vlivu aktivizace na život starších lidí a uvádím její nejčastější podoby, s nimiž je 

možné se v literatuře setkat. 

Ve druhé kapitole se zaměřuji na oblast volnočasových aktivit seniorů. Pozornost věnuji 

definicím pojmu volný čas v sociologii, psychologii, andragogice a dalších příbuzných vědách. 

Představuji také vymezení, která uvádějí mezinárodní organizace. V kapitole zmiňuji rovněž 

problematiku hodnoty volného času v kontextu života starších lidí. Na základě obsahové 

podobnosti způsobů dělení volnočasových aktivit jsem sestavila sedm podkapitol, které se 

věnují volnočasovým činnostem seniorů. Ty zahrnují podrobnější popis aktivit a jejich zasazení 

do prostředí domovů pro seniory. Některé jsou podloženy výzkumy, jejichž cílem bylo zjistit, 

jak často je senioři vykonávají. Východiskem pro tuto kapitolu jsou zejména data Českého 

statistického úřadu (dále ČSÚ) a tuzemské výzkumy, okrajově je zmíněn Index aktivního 

stárnutí.  
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Ve třetí kapitole se věnuji vzdělávání seniorů. Nejprve popisuji význam a funkci vzdělávání 

této cílové skupiny a dále vysvětluji zásadní specifika edukace starších lidí. Pozornost jsem 

zaměřila především na docilitu či fyzické změny v pozdějším věku. Využita jsou opět data ČSÚ 

či Eurostatu, strategické politické dokumenty a literatura týkající se celoživotního vzdělávání, 

resp. učení. V závěru kapitoly přibližuji, jaké mají klienti domovů pro seniory možnosti pro své 

vzdělávání. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám charakteristikou domovů pro seniory – od nástinu historického 

kontextu přes legislativní zakotvení v českém zákoně až po změny, které může přechod do 

domovů v životech seniorů způsobit. V této kapitole jsem čerpala především z tuzemských 

a evropských výzkumů ohledně adaptace a vlivu aktivizace na celkovou pohodu klientů. 

Poslední kapitolu tvoří vlastní empirické šetření, tedy identifikace možností aktivizace ve 

vybraných domovech seniorů. Interpretuji zde poznatky, které jsem získala prostřednictvím 

polostrukturovaných online rozhovorů s aktivizačními pracovnicemi 11 pražských zařízení. 

Nejdůležitější poznatky shrnuji a porovnávám s výsledky již provedených výzkumů 

v závěrečné diskusi. 

Problematikou volného času seniorů a jejich vzděláváním se zabývá odborná literatura i mnohé 

zahraniční a tuzemské studie. Častými tématy jsou především účast v nejrůznějších aktivitách, 

studie ale podtrhují i význam těchto činností pro duševní a tělesnou pohodu starších lidí. 

V kontextu aktivizace v domovech seniorů se pak můžeme setkat zejména s výzkumy ohledně 

oblíbenosti vybraných aktivit či vlivu činností na spokojenost klientů. Přínosem této práce by 

proto mělo být především přiblížit konkrétní aktivity v domovech, zmapovat možné pozitivní 

změny, které lze díky nim pozorovat, popř. zjistit, zda se senioři mohou na tvorbě programů 

sami aktivně podílet.  
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1 Aktivizace seniorů  

Aktivizace se v kontextu života seniorů dostává stále více do popředí a pojem je 

v této souvislosti hojně využíván. Jeho možná vymezení však často nespecifikují konkrétní 

věkovou skupinu a přesná definice aktivizace seniorů je tak poněkud problematická. V takové 

podobě ji nabízí např. Andragogický slovník. Ani tu však nelze považovat za obecně platnou. 

Zde je popsána tak, že „slouží k podněcování potenciálu (vnitřních předpokladů) seniorů, 

přičemž přispívá k jejich fyzickému, ale i psychickému zdraví a celkové kvalitě života“ (Průcha 

a Veteška, 2014, s. 27).  

Aktivizaci seniorů je možné přiblížit prostřednictvím specifik této cílové skupiny, která jsou 

nastíněna ve třetí kapitole. Pojmem senior se zabývá např. Světová zdravotnická organizace 

(dále jen WHO), která uvádí, že „většina vyspělých zemí světa akceptovala chronologický věk 

65 let jako definici seniora či staršího člověka, …“ (WHO, 2002, nestránkováno, přeložila HK). 

Hranici 65 let dále využívá třeba Eurostat, který v rámci dokumentu Ageing Europe — looking 

at the lives of older people in the EU uvádí následující rozdělení: 

• 65 let a více – starší lidé;  

• 85 let a více – velmi staří lidé (Eurostat, 2019, s. 8–9). 

ČSÚ se také přiklání k věku 65 let a více, což je zřejmé např. ze statistiky o seniorech s názvem 

Procentuální zastoupení populace ve věku 65 a více let v jednotlivých státech Evropy v letech 

2000 a 2018 (ČSÚ, 2020e, nestránkováno). Přestože některé zdroje (např. WHO, 2002, 

nestránkováno) uvádějí, že OSN souhlasí s využíváním hranice 60 let, v Indexu aktivního 

stárnutí si lze povšimnout i rozmezí 55–74 let (OSN, 2019, s. 4). 

V této bakalářské práci bude pro vymezení seniorského věku využívána hranice 65+, neboť se 

objevuje nejčastěji. U starších lidí je však třeba reflektovat i další faktory, jako jsou sociální 

kontexty či biologické předpoklady (WHO, 2002, nestránkováno). Jak už bylo avizováno, 

specifikům starších lidí, zejména v souvislosti s jejich vzděláváním, bude věnována třetí 

kapitola.  

První kapitola dále představuje dvě možná východiska aktivizace, a sice teorie aktivity 

a odcizování. Každá z nich nabízí jiný pohled na interakci starších lidí s okolím a jejich 

preferovaný životní styl. Pro účely bakalářské práce byly zvoleny proto, že jsou jejich myšlenky 
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v kontextu volnočasových aktivit a vzdělávání zásadní, což je patrné z jejich vymezení. 

Následně jsou přiblíženy pojmy aktivace a animace, a to především kvůli časté záměně se 

samotnou aktivizací, jež je definována později. Tyto definice byly vybrány tak, aby byly 

uplatnitelné i pro cílovou skupinu seniorů. V závěru kapitoly jsou představeny potenciální vliv 

a podoby aktivizace starších lidí. 

1.1 Teorie aktivity a teorie odcizování 

Obě teorie, které ve Spojených státech amerických dominovaly v 50. až 70. letech 20. století, 

vycházejí ze strukturálně funkcionalistického paradigmatu a měly významný vliv na vývoj 

sociální gerontologie (Powell, 2000, s. 2). Zejména v padesátých letech byl vlivem 

strukturálního funkcionalismu kladen velký důraz na zkoumání sociálních problémů jako 

zaměstnávání starých lidí, jejich zdraví či sociální podpora. Zásadní otázkou bylo, jak docílit 

integrace a adaptace seniorů, a to nejen z hlediska jejich potřeb, ale i s ohledem na potřeby 

společnosti (Estes a kol., 2003, s. 13).  

Teorie aktivity, kterou v roce 1949 formuloval Ruth Cavan se svými kolegy a o čtyři roky 

později ji rozvinuli Havinghurst a Albrecht, se snažila tuto otázku zodpovědět. Předpokládá, 

že zapojování do aktivit a sociálních rolí může být prospěšné pro obě strany a podporovat 

celkový wellbeing. Další zkoumání ukázalo, že pro přirozené a spokojené stáří je důležité 

tzv. nové nastavení (Estes a kol., 2003, s. 13–14). Charakteristická je myšlenka, že jakákoliv 

ztráta rolí, aktivit či vztahů by měla být nahrazena, aby byla zajištěna spokojenost jedinců 

(Powell, 2000, s. 2). Teorii aktivity lze do určité míry označit za optimální, neboť je její 

podstatou zůstat co nejaktivnější i ve vyšším věku, což někteří výzkumníci považují za nejlepší 

strategii. Silným argumentem je také to, že staří lidé aktivní život preferují, lépe se díky němu 

zapojují do společenských aktivit, a to vede k vyšší životní spokojenosti (Stuart-Hamilton, 

1999, s. 170–171).  

Teorie odcizování, jejímiž protagonisty byli Cumming a Henry, bývá spojována zejména 

s rokem 1961. Můžeme ji označit za první snahu o formální přístup ke stárnutí z hlediska 

sociologie a jednu z klíčových teorií sociální gerontologie (Estes a kol., 2003, s. 12). 

Předpokládá, že smrt jednotlivce nebrání sociálnímu systému, jak dále fungovat. Odchod ze 

zaměstnání a odcizení jedince a společnosti jsou pak normální a lze je očekávat. Odcizení navíc 

můžeme považovat za přínos pro obě strany, jelikož minimalizuje dopady v případě náhlé smrti 

jedince (Powell, 2000, s. 2). V teorii se odráží celkové slábnutí smyslů, ztráta partnerů a přátel, 
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ale i další okolnosti, které přispívají k sociálnímu odloučení. Na rozdíl od teorie aktivity je zde 

stáří chápáno jako odlišná část života. Teorii odcizování bylo vytýkáno, že staví seniory do role, 

kdy pouze čekají na smrt. Je proto důležité zdůraznit, že se jedná pouze o relativní, nikoliv 

absolutní odpoutávání. Odcizování je zároveň typické spíše pro jedince, kteří byli po celý život 

samotářští (Stuart-Hamilton, 1999, s. 170). Teorie odcizování pak byla zastánci teorie aktivity 

označena za ageistickou a odporující pozitivnímu stárnutí (Powell, 2000, s. 2). 

Přestože hraje v obou případech zásadní roli celá řada faktorů, jako jsou finanční situace, 

zdravotní stav či typ osobnosti seniora (Stuart-Hamilton, 1999, s. 170–171), teorie jsou dodnes 

v souvislosti se sociální gerontologií považovány za klíčové. Kromě snahy o vysvětlení 

integrace a adaptace starých lidí byly spolu s dalšími použity mimo jiné k analýze naléhavých 

sociálních otázek jako zneužívání seniorů a podobně (Powell, 2000, s. 5). 

1.2 Aktivace, animace  

Aktivaci a animaci lze označit za širší vymezení pojmu aktivizace. V některých případech se 

však objevuje i jejich záměna, a to např. v anglické literatuře. Zde je využíván jednotný pojem 

activation zastřešující aktivaci i aktivizaci. Aktivaci můžeme v českém prostředí chápat jako 

„uvedení v činnost, přechod do činného stavu, …“ (Hartl a Hartlová, 2000, s. 27) či „cílené 

zvyšování činnosti organismu a tím i výkonu“ (Haškovcová, 2012, s. 49). Animace je podle 

Palána (2002, nestránkováno) „chápána jako ‚oduševňování‘, nikdy nekončící humanizace 

člověka, přičemž animace může být jak intenciální (záměrná), tak i funkcionální (nezáměrná). 

Sémanticky se vychází z lat. animal rationale – tvor, nadaný rozumem, vědomím.“ Pichaud 

a Thareau (1998, s. 10–11) ji popisují jako slovo pocházející z latinského anima – duše, jež 

vyjadřuje oživení, živost, čilost, ruch a programovou náplň. Podle autorů je „naprosto základní 

složkou života v jakémkoli ústavním zařízení“ (tamtéž, s. 116). Animací proto nemáme na 

mysli pouze aktivity samotné, ale celkový přístup ke klientům v sociálních zařízeních. 

S pojmem dále pracuje např. Jurečková (2003, s. 142). O animaci hovoří jako o jakémkoliv 

způsobu zlepšení každodenního života.  

Oba pojmy jsou si velmi podobné, ačkoliv aktivace spíše souvisí s činností, zatímco animací 

máme na mysli celkové rozptýlení či zlepšení života. Popisy aktivace a animace se do jisté míry 

propojují v definicích samotné aktivizace, jak bude patrné z následující podkapitoly. Jelikož 

aktivace a animace nejsou klíčovým tématem práce a slouží pouze k uvedení do problematiky, 

nebudou už podrobněji rozebírány.  

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/animace
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1.3 Aktivizace 

Pojem aktivizace je využíván v mnoha oblastech. Kromě gerontologie, didaktiky, psychologie, 

medicíny či sociální práce, které jsou vzhledem k zaměření této práce nejrelevantnější, se 

objevuje např. v tělovýchově, pedagogice nebo ekonomii, a to v souvislosti s aktivizací trhu či 

aktivizací nezaměstnaných. Definice aktivizace má spoustu podob a obecně platné vymezení 

neexistuje. S pojmem aktivizace se však můžeme v různých podobách setkat v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a ve svých dokumentech s ním pracují i mezinárodní 

organizace jako OECD či UNESCO (používají nastíněný název activation). Ani jeden z výše 

zmíněných ji však nevymezuje.  

Definice aktivizace je uvedena např. v projektu Thomayerovy nemocnice (2018, 

nestránkováno) s názvem Senioři, hýbejte se a jezte zdravě – Senior v nemocnici, který vznikl 

s podporou MZČR, a zní takto: „Aktivizací se rozumí podněcování, stimulace k činnosti.“ 

Aktivizaci lze dále vymezit jako „specifický způsob intervence do života člověka s cílem 

uspokojení jeho fyzických, duševních, společenských a duchovních potřeb a rozvoje či udržení 

jeho schopností a dovedností v rámci jeho stávajících možností“ (Jurečková, 2003, s. 144). 

Psychologický slovník ji vysvětluje jako „šířeji nespecifické označení úrovně aktivity, činnosti, 

vybuzenosti, založené na smyslové, žlázové, hormonální a svalové připravenosti k činnosti“ 

(Hartl a Hartlová, 2000, s. 27), Andragogický slovník pak jako „proces uvedení do pohybu, 

rozvinutí nebo zesílení činnosti“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 27). Langer (2016, s. 193) ji 

v rámci didaktiky dospělých přímo nevymezuje, pracuje však s pojmem aktivizační metoda. 

Ta si klade za cíl účastníky vzdělávání vtáhnout do děje, motivovat a zapojit (tamtéž). 

Z uvedených definic je patrné, že se většina zmíněných autorů shoduje na souvislosti aktivizace 

s činností a celkovou aktivitou jedince. Pro účely této bakalářské práce bude nejvíce využita 

definice Jurečkové, jelikož je v ní odkazováno na intervenci do života jedince ze strany někoho 

jiného. Tato skutečnost se jeví jako nejlépe aplikovatelná na prostředí domovů seniorů (blíže 

k těmto zařízením viz kapitola 4). 

1.4 Potenciální vliv aktivizace na život seniorů 

V literatuře se můžeme setkat s pojmy psychická a fyzická aktivizace a s nimi souvisejícími 

činnostmi, které podporují fyzické či mentální schopnosti (Mlýnková, 2011, s. 7). Toto 

rozdělení aktivizace nebývá časté, ale lze ho najít např. ve zmíněném projektu Thomayerovy 
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nemocnice (2018, nestránkováno). Zde je psychická aktivizace popsána jako taková podoba, 

jež souvisí s duševní pohodou. Týká se např. seniorů se sklonem k depresím a izolaci, podle 

Mlýnkové (2011, s. 159) je však potřebná u všech seniorů. Fyzická je pak zaměřena na tělesný 

stav starších lidí a může být využívána preventivně či u osob s poruchami hybnosti. Tento 

projekt zdůrazňuje, že by obě složky měly být v ideálním případě propojeny. Je však vždy třeba 

klást důraz na individualitu, pocity a důstojnost každého jedince a zdůraznit základní 

předpoklady pro úspěšnou aktivizaci. Mezi ně lze zařadit premisu, že „senior musí chtít, moci 

a umět činnost provádět“ (Thomayerova nemocnice, 2018, nestránkováno). Aktivizace by také 

neměla do života seniorů zasahovat násilně, ale doplňovat jejich běžný denní režim (tamtéž). 

Je však opět důležité zdůraznit, že se netýká pouze nemocných jedinců, ale také zdravých 

seniorů. Těm se bude tato práce primárně věnovat. 

Za výsledný produkt procesu aktivizace lze označit samotnou aktivitu seniorů. Můžeme ji 

považovat za jeden z nejdůležitějších předpokladů kvalitního života. Mezi její potenciální 

přínosy patří pocit životní spokojenosti, lepší duševní a fyzická výkonost a další (Kozáková 

a Müller, 2006, s. 36–37). Suchá, Jindrová a Hátlová (2013, s. 13) rovněž zdůrazňují, že fyzická 

a psychická činorodost mohou snížit negativní důsledky stárnutí či pocit osamělosti a izolace. 

Za potenciální přínos aktivit označují: 

• „seberealizaci, smysluplnost, potěšení, radost, zábavu; 

• kontakt s druhými lidmi a zlepšení komunikace, pozitivní sebepřijetí, pocit emoční 

sounáležitosti;“ (tamtéž, s. 14) 

• fakt, že den má díky nim určitý řád; 

• možný vliv na udržení fyzické a psychické kondice (tamtéž, upraveno). 

Možné přínosy zdůrazňují i zahraniční výzkumy z oblasti gerontologie a sportovní medicíny. 

Prokazují, že aktivita může vést ke zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů. Pokud je 

pravidelná, může navíc snižovat rizika onemocnění, zmírnit projevy stárnutí a mít pozitivní vliv 

na celkovou pohodu jedince. Studie Physical training effects on the fitness and habitual activity 

patterns of elderly women zkoumala účinek šestiměsíčního tréninkového programu, jehož se 

zúčastnily ženy ve věku 60–70 let. Ty byly rozděleny do dvou skupin, kdy 40 z nich vykonávalo 

stejné aktivity jako doposud, zatímco dalších 40 se dvakrát týdně zúčastnilo zmíněného 

programu. Výsledkem bylo snížení klidové tepové frekvence o 7,4 % u žen, které se do 

programu zapojily, oproti ženám, jež se těchto aktivit nezúčastnily (Hamdorf a kol., 1992, 
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s. 603, 605). Ve studii Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty 

je zdůrazňováno, že i méně častá aktivita je pro starší lidi vhodná, a to dokonce i pro ty, u nichž 

se vyskytuje mírná porucha mobility. Studie odkazuje na výzkum z roku 2014, kdy se 

pohybových aktivit zúčastnilo 1 635 seniorů s touto poruchou a pouze u 8 % z nich se následně 

objevilo více nežádoucích účinků oproti seniorům, kteří vykonávali „sedavé“ aktivity (McPhee 

a kol, 2016, s. 573). Studie Exercise and Physical Activity for Older Adults říká, že fyzická 

aktivita může snižovat dopady stárnutí a obnovit funkční kapacitu i u seniorů, kteří dříve 

vykonávali sedavé aktivity. Díky pohybovým programům se navíc může u těchto lidí zvýšit 

svalová síla až o 20–30 % (Chodzko-Zajko a kol., 2009, s. 1514). Rheinwaldová (1999, s. 12) 

ve své knize Novodobá péče o seniory také poukazuje na fakt, že aktivita je důležitá pro dobrý 

duševní i fyzický stav seniorů a napomáhá vzájemnému sbližování a společenskému životu.  

Aktivizace tedy může mít pozitivní vliv na fyzický i psychický stav seniorů a vést k jejich 

celkové spokojenosti. Vždy je ale potřeba mít na paměti, že aktivity musí být seniory 

vykonávány dobrovolně a musí jim dávat smysl. Snaha o zapojení starších lidí za každou cenu 

může mít spíše negativní dopady, jako jsou nechuť a izolace. 

1.5 Možné podoby aktivizace seniorů 

V souvislosti s aktivizací se můžeme setkat také s pojmy aktivizační činnosti nebo programy. 

Přestože se v literatuře toto spojení vyskytuje, definice bývá uváděna zřídka a není známa její 

obecně platná podoba. Aktivizační programy mohou být definovány jako programy zaměřené 

na „intervenci v oblasti udržování dovedností, vědomostí, schopností či na prevenci poruch 

paměti, koncentrace a myšlení seniorů“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 27). Mezi aktivizační 

činnosti pak lze podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, řadit: 

• „volnočasové a zájmové aktivity; 

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; 

• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností“ 

(Česko, 2006a, nestránkováno). 

Aktivizaci je možné členit podle různých hledisek. Rheinwaldová (1999, s. 11) uvádí rozdělení 

činností podle počtu zapojených osob na skupinové a individuální. Na individuální aktivity by 

nemělo být nahlíženo jako na výsadu nemocných seniorů, jedná se o přirozenou součást života. 
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Jurečková (2003, s. 144) uvádí, že zájmy některých seniorů mohou být natolik specifické, že by 

bylo neefektivní do aktivity zapojovat více lidí. Pichaud a Thareau (1998, s. 122) pak kladou 

značný důraz na samotu, jež se u některých činností jeví jako vhodnější a neměla by být 

zanedbávána.  

Rozdělení Rheinwaldové (1999, s. 11) dále rozšiřují Kalvach a kol. (2004 s. 441). Individuální 

a skupinovou aktivizaci blíže specifikují a následně doplňují pojmy párová a komunitní 

aktivizace.  

• Individuální aktivizace se týká pouze daného jedince a není k ní vyžadována další 

spolupráce, kromě běžné podpory personálu. Za individuální aktivitu lze považovat 

činnosti jako četba, luštění křížovek, malování, psaní a podobně. 

• Párová aktivizace se týká klienta a druhé osoby, ať už přítele, partnera, pečovatele, 

rodinného příslušníka či jiných. Smyslem těchto aktivit je prohloubení vzájemné důvěry 

a kooperace.  

• Skupinovou aktivizaci Kalvach a kol. spojují spíše s menšími homogenními skupinami, 

kde je kladen důraz na podporu a zachování identity. To může vyhovovat především 

seniorům, kteří se ve větším kolektivu cítí osamocení. 

• Komunitní aktivizace pak probíhá ve velkých heterogenních skupinách. Jako vhodné 

činnosti pro tento typ aktivizace se jeví např. soutěže, společný zpěv či návštěvy 

různých akcí.  

Kalvach a kol. (tamtéž, s. 440) představují i další podoby aktivizace. Jednou z nich je rozdělení 

na vzdělávání, zájmové aktivity, pohybové aktivity, poznávací programy, kulturní programy 

a komunikaci jakožto základ budování mezilidských vztahů. Rozdělení aktivizace 

na vzdělávání a kulturní programy můžeme vidět také u Průchy s Veteškou (2014, s. 27), kteří 

dále píšou i o turistických programech. 

Kozáková a Müller (2006, s. 37–38) rozlišují tzv. oblasti aktivizace seniorů. Vzhledem k tématu 

práce jsou nejvíce relevantní následující oblasti: 

• „rehabilitační péče, …; 

• dostatečná nabídka možností uplatňování zájmových aktivit, …; 

• dostatečná nabídka možností společenského života, …; 

• rovnost příležitostí k zapojení do veřejného života, …“ (tamtéž, s. 37–38) 
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• vzdělávací aktivity (tamtéž, upraveno). 

Jurečková (2003, s. 141) pak považuje za klíčové, aby aktivizační programy reagovaly 

na potřeby klientů. Autorka (tamtéž, s. 150) proto vymezuje čtyři typy aktivit podle potřeb, 

které uspokojují, a oblastí, jež rozvíjejí.  

• Fyzické aktivity zahrnují sport a další pohybové činnosti. Dále sem spadají aktivity 

hudební, výtvarné a rukodělné.  

• Psychické aktivity jsou především ty společenské a vzdělávací. Patří sem činnosti, 

u kterých je procvičována paměť, pozornost, kreativita a další.  

• Za sociální aktivity lze považovat ty činnosti, které jsou prováděny kolektivně.  

• Duchovní aktivity autorka uvádí, jelikož se zaměřuje na nábožensky založené domovy. 

Tyto aktivity mají uspokojit potřeby v oblasti víry a hledání smyslu života.  

S náboženskými a společenskými programy se můžeme setkat i u kategorizace Rheinwaldové 

(1999, s. 23) nebo Průchy a Vetešky (2014, s. 27), rozdělením aktivizačních činností podle 

okruhu uspokojených potřeb se dále zabývají třeba Kalvach a kol. (2004, s. 441). Stejně jako 

Jurečková (2003, s. 141) vymezují činnosti sociální a k nim přidávají činnosti vedoucí 

k zabezpečení základních biologických potřeb, aktivity podporující celkový pocit bezpečí 

a jistoty, činnosti podporující identitu, rozvoj a důstojnost a seberealizační činnosti.  

Další podoby vymezují třeba Langmeier a Krejčířová (2006, s. 213). Uvádějí dva typy 

aktivizačních programů, a to preventivní, které se zaměřují na zdravou stárnoucí populaci, 

a léčebné, ať už ve formě vlastních terapií nebo sekundární prevence. Zde je opět patrné, že se 

aktivizace týká i zdravých seniorů. 

Aktivizaci seniorů lze tedy na základě získaných poznatků shrnout jako pomoc seniorům žít 

naplno, i když se nacházejí v postproduktivním věku. Snahou není zvrátit proces stárnutí, ale 

zajistit, aby v příjemném prostředí s důrazem na vlastní individualitu a potřeby zůstali aktivní 

a s chutí se zapojovali do programů. V následujících kapitolách proto budou přiblíženy 

volnočasové aktivity seniorů a jejich vzdělávání. 
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2 Volnočasové aktivity seniorů  

Volný čas a aktivity s ním spojené hrají v životě seniorů zásadní roli, zejména pokud se jedná 

o ekonomicky neproduktivní jedince. S odchodem do důchodu může u některých starších lidí 

nastat nezvyklá změna spojená s nárůstem času, který již není vyplněn prací. Jiní naopak 

získanou svobodu aktivně využijí k tomu, aby se mohli naplno věnovat svým zájmům. 

Haškovcová (1990, s. 48) poukazuje na možnou ztrátu sociální role seniora, jelikož už pro 

společnost není tak „užitečný“, jako když pracoval. V tu chvíli podle autorky (tamtéž) nastává 

tzv. druhý životní program, jehož smyslem je udržení aktivního životního stylu i ve vyšším 

věku.  

Neodmyslitelnou součástí aktivního životního stylu jsou pak volnočasové aktivity. Za jejich 

vhodnou definici lze považovat tu, již uvádí Stebbins (2005, s. 350). Jeho publikace Choice and 

Experiential Definitions of Leisure je totiž mimo jiné zaměřena právě na ně. Autor (tamtéž) tyto 

aktivity popisuje jako nevynucenou činnost prováděnou ve volném čase, která je něčím, co lidé 

chtějí dělat a v čem jsou úspěšní. Haškovcová (2012, s. 170) vymezuje volnočasové aktivity 

jako „všechny společenské, kulturní a sportovní aktivity, kterým se občané věnují ve svém 

volném čase“. Tuto definici lze rozšířit ještě o pojem zájmové aktivity. Pracují s ním např. Janiš 

a Skopalová (2016, s. 17–18), jelikož evokuje „pozitivnost a organizovanost při využívání 

volného času“ (tamtéž, s. 18). Z výše uvedeného vyplývá, že je pro pochopení volnočasových 

aktivit nezbytné nejprve vymezit samotný pojem volný čas. Bude mu proto věnována pozornost 

v následující podkapitole.  

2.1 Volný čas 

S pojmem volný čas se pracuje v mnoha oblastech. Kromě andragogiky, gerontologie či 

pedagogiky, které jsou tématu práce nejbližší, se objevuje především v sociologii, filozofii, 

historii či ekonomii (Vážanský, 2001, s. 22).  

V sociologii je na volný čas nahlíženo zejména jako na „symbol věku, sociální pozice, profese, 

společenského úspěchu a vzdělání“ (Šerák, 2009, s. 26). Psychologie považuje volný čas za 

jeden ze způsobů „prožívání reality a předmětem zájmu je tedy vztah k této realitě, k lidem, 

duševní aktivita ve volném čase nebo motivace k určité činnosti“ (tamtéž). Andragogika 

a pedagogika pak rozlišují výchovu pro volný čas a výchovu či vzdělávání ve volném čase 

(tamtéž). V ekonomii je volný čas spotřebním statkem, který je součástí tzv. mimopracovní 
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doby (Červinka, 1966, s. 13), a lze ho považovat za vrcholnou formu společenského bohatství 

(tamtéž, s. 15). Ve filozofii se pak s volným časem můžeme setkat již u Aristotela, který jej 

popisoval jako činnosti, které přinášejí jedinci nejvyšší vnitřní blaho, a ztotožňoval jej 

s rozjímáním. Aristoteles podtrhoval také sociální roli volného času, kdy měl být především 

prostorem pro veřejnou činnost (Pácl, 2017, nestránkováno). 

Na volný čas tedy můžeme nahlížet různými způsoby. U sociologie a ekonomie je volný čas 

chápán ve vztahu k práci nebo jako její opak, u pedagogiky s andragogikou a gerontagogikou 

je pak patrné spojování volného času a vzdělávání. Ve filozofii a psychologii se objevuje vztah 

volného času a stavu mysli. Vzhledem k tématu práce je nejvhodnější nejspíše pedagogický 

a andragogický přístup, jelikož mimo jiné zdůrazňuje vzdělávání ve volném čase.  

V dokumentu OECD Society at a Glance 2009 je definován z hlediska času, činností nebo stavů 

mysli. Z časového hlediska jde o dobrovolně strávený čas bez závazků, při zaměření na činnosti 

můžeme o volném čase hovořit jako o specifických aktivitách, které lze považovat za 

„neuspěchané“. Volný čas je také možné popsat jako stav mysli neboli zapojení se do toho, co 

nám přijde zábavné a příjemné (OECD, 2009, s. 22). V dokumentu Leisure and Culture, který 

publikovala mezinárodní organizace UNESCO, je volnému času věnováno hned několik 

definic. Volný čas je vymezen jako „kvalita činnosti definovaná relativní svobodou 

a skutečným uspokojením“, „čas bez práce a jiných povinností“ či „stav bytí, postoj mysli nebo 

kvalita zážitku“, který se vyznačuje vnímanou svobodou jedince a dá se u něj předpokládat, že 

je příjemný a cenný (Smale a kol., 2010, s. 17, přeložila HK). Obě organizace ve svých 

definicích spojují volný čas s činnostmi a stavem mysli. 

U jednotlivých českých autorů se s vymezením setkáme např. u Holczerové a Dvořáčkové 

(2013, s. 29). Volný čas definují jako dobu, „kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, 

děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění“. Tato definice byla 

vybrána, neboť se autorky primárně zaměřují na volný čas v kontextu domovů seniorů, jimž 

bude pozornost věnována ve čtvrté kapitole. Vážanský (2001, s. 26) uvádí, že volný čas 

znamená v nejužším slova smyslu „efektivní, skutečnou, svobodnou a plně disponibilní dobu, 

je obdobím nezávislým na době spánku, zaměstnání i na polovolném čase (jako prostoru pro 

uspokojení všech přirozených i společenských potřeb, vyjma doby spánku a práce)“. Sak 

a Kolesárová (2012, s. 16) v publikaci Sociologie stáří a stárnutí spojují volný čas se zvýšenou 

produktivitou až nadprodukcí ve společnosti. Janiš (2011, s. 694) pak pracuje přímo s volným 

časem seniorů a vymezuje ho jako „takový čas, kdy jsou provozovány zájmové aktivity na 
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základě fyzických, psychických, sociálních a zájmových aspektů jednotlivých osob, které jsou 

vykonávané mimo čas věnovaný péči o vlastní osobu, domácnost, rodinu a uspokojování 

základních potřeb jedince v seniorském věku. Jedná se o takové aktivity, které přinášejí radost, 

zábavu, spokojenost, potěšení a uspokojení.“  

Podle Šeráka (2009, s. 28) je možné veškerý čas, který má jedinec k dispozici rozdělit na „čas 

pracovní (strávený nějakou pracovní činností), vázaný či polovolný (vyplněný objektivními 

povinnostmi, jako je péče o vlastní osobu – stravování, hygiena, spánek, léčení, péče 

o domácnost, o děti, cestování do práce apod.) a volný“. Do segmentu volného času pak 

můžeme zařadit i ty aktivity, které jsou charakteristické určitou povinností a pravidelností, 

jelikož si je vybíráme relativně svobodně. V souvislosti s tématem práce jde zejména 

o zahradničení, kutilství či nákupy (tamtéž), blíže k těmto aktivitám níže.  

Sak a Kolesárová (2012, s. 99) také zdůrazňují, že volný čas a volnočasové aktivity mají 

hodnotu především pro ty, kteří jich mají nedostatek. Výzkum s názvem Jaké hodnoty jsou pro 

nás důležité, který v roce 2014 realizovalo CVVM, ukazuje, že napříč regiony ČR z celkového 

počtu 1 049 respondentů ve věku od 15 let považovalo mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 

27 % za velmi důležité, 52 % za spíše důležité, 15 % za spíše nedůležité a 5 % dotázaných za 

zcela nedůležité (Tuček, 2014, s. 2). Je však nutné si uvědomit, že senioři pobírající starobní 

důchod už nejsou ve fázi, kdy by jejich volný čas pouze doplňoval ten pracovní. Nyní ho mohou 

mít téměř celý den. Tuček (tamtéž, s. 4) upozorňuje, že se vliv věku na důležitost jednotlivých 

hodnot projevuje především v hodnotách vztažených k práci a aktivnímu životnímu stylu. 

Z faktorové analýzy, u níž činí normální rozložení průměr 0 a která se mimo jiné zaměřovala 

právě na tyto dva faktory, vyplynulo, že hodnota koníčků a užívání si života byla pro seniory 

ve věku 60+ méně důležitá (skór 0.03) než pro mladé ve věku 15–29 let (skór 0,19). Sak 

a Kolesárová (2012, s. 99) uvádějí, že osvobození od práce sice není pouze negativní či 

pozitivní, rozšíření objemu volného času může způsobit, že senior nemusí vědět, jak s ním 

naložit. Na tento dopad upozorňuje také Haškovcová (1990, s. 48), jak bylo zmíněno na začátku 

druhé kapitoly.  

Z výše uvedených definic volného času je patrné, že bývá nejčastěji spojován se svobodou, 

dobrovolností, dobou bez práce a prováděním věcí, které jsou zábavné. V případě seniorů 

dochází k významným proměnám volného času. Je charakteristický svým rozsahem 

a „osvobozením“ od práce, což však může vést k tomu, že jej senioři nevyužijí naplno. Janiš 

a Skopalová (2016, s. 21) pak zdůrazňují, že ve stáří dochází ke změnám priorit. To, co bylo 
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důležité v mládí, je ve stáří důležité méně a naopak. Volný čas seniorů může souviset např. se 

zájmy, na něž dříve nebyl čas, a péčí o zdraví (tamtéž, s. 22). Pro účely bakalářské práce bude 

využita především Janišova definice (2011, s. 694), protože se zaměřuje přímo na seniory. 

Zohledněn ale bude zmíněný fakt, že tato cílová skupina nemusí volnému času přisuzovat 

přílišnou hodnotu. Příkladům konkrétních volnočasových aktivit bude věnována pozornost 

v následující podkapitole.  

2.2 Druhy volnočasových aktivit seniorů 

Janiš a Skopalová (2016, s. 79) uvádějí, že není nutné, aby se volnočasové aktivity starších lidí 

zásadně odlišovaly od aktivit ostatních. Senioři mohou využít služeb jakýchkoliv 

volnočasových institucí, které jsou přístupné širší veřejnosti. Starší lidé se tak mohou věnovat 

činnostem, které je baví, a to bez ohledu na svůj věk. Přesto zde však budou uvedeny některé 

způsoby kategorizace, s nimiž se lze v literatuře setkat. 

Pospíšil, Pospíšilová a Trochtová (©2012–2021, nestránkováno) je vymezují ve svém Katalogu 

volnočasových aktivit, který vznikl pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. Rozdělují 

v něm způsoby prožívání volného času do devíti kategorií, a to podle charakteru a obsahu 

činností. V katalogu je uvedeno obecné dělení aplikovatelné pro všechny věkové skupiny 

a najdeme zde: 

• aktivity týkající se IT, informací a komunikace obecně; 

• humanitní aktivity (filozofii, náboženství, magii, psychologii, sociologii apod.); 

• literární a jazykové aktivity; 

• přírodovědné a technické aktivity, aktivity v domácnosti; 

• aktivity týkající se umění; 

• cestování, turismus a osobní aktivity; 

• sportovní aktivity, hry a zábavu; 

• sociální aktivity; 

• sociální aktivity ve virtuálním světě, virtuální realitu (tamtéž, upraveno). 

V dokumentu organizace UNESCO s názvem Leisure and Culture (Smale a kol., 2010, s. 3) se 

objevují tyto činnosti: 

• sociální aktivity; 

• umění a kultura; 
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• fyzické aktivity; 

• návštěvy památek; 

• dobrovolnictví; 

• cestování a rekreace (tamtéž, upraveno). 

Sak a Kolesárová (2012, s. 102) se pak ve své knize Sociologie stáří a seniorů zaměřují na starší 

lidi a rozdělují volnočasové aktivity takto: 

• sledování TV; 

• poslech rozhlasu; 

• četba knih; 

• procházky, toulky; 

• aktivní sportování; 

• aktivity s internetem a počítačem; 

• práce na zahradě; 

• návštěva kaváren a restaurací; 

• sexuální aktivity; 

• chataření a chalupaření (tamtéž, upraveno). 

Remr a Ďurďa (2016, s. 30) v kontextu života seniorů uvádějí tyto činnosti, kterým se 

respondenti nejčastěji věnují: 

• sledování TV, poslech rozhlasu; 

• četba knih a časopisů; 

• nakupování; 

• turistika a cestování; 

• zahrádkaření; 

• chataření; 

• kutilství; 

• sport a cvičení. 

Ve spontánně uvedených činnostech vykonávaných ve volném čase pak autoři (tamtéž, s. 29) 

dále zmiňují např. aktivity s rodinou a přáteli, návštěvy restaurací, ruční práce, kulturní akce, 

aktivity na počítači či třeba starost o domácnost.  
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Mnohé aktivity se ve výše zmíněných výčtech opakují. Mezi často zmiňované činnosti se řadí 

např. cestování, pohybové aktivity, nejednou byly zmíněny i aktivity v oblasti informačních 

technologií či kultury. Pro větší přehlednost a srozumitelnost jsou níže sestaveny podkategorie 

na základě obsahové podobnosti nejčastěji zmiňovaných činností. Jednotlivé aktivity jsou 

zvoleny také s ohledem na to, že mohou být realizovány v domovech seniorů (blíže k nim viz 

kapitola 4). Toto vlastní modifikované členění by mělo být pro účely práce nejvhodnější, jelikož 

jednotlivé kategorizace propojuje a zasazuje problematiku do kontextu rezidenčních zařízení. 

Vzděláváním seniorů se bude zabývat následující kapitola, proto zde vzdělávací aktivity 

uvedeny nebudou.  

2.2.1 Pohybové a sportovní aktivity, včetně procházek a cestování  

Podle Šeráka (2009, s. 149) bývají v odborné literatuře činnosti spojené s pohybem chápány 

jako „forma volnočasové aktivity, obnova sil, udržování tělesné kondice, kvalitní vyplnění 

volného času, …“. Amatérský či vrcholový sport pak provozují „spíše pohybově nadaní 

jedinci“ a je pro něj typické „zaměření na výkon a na vítězství, …“ (tamtéž). 

Jak vyplývá z výzkumů uvedených výše, fyzická aktivita může mít pozitivní dopad na duševní 

i tělesný stav seniorů. Janiš a Skopalová (2016, s. 102–103) píšou o možných pozitivních 

účincích pohybu nejen na tělesnou a psychickou, ale i sociální oblast života seniorů. V kontextu 

života seniorů je pak důležitá tzv. pohybová gramotnost. Tu lze popsat jako „způsobilost 

a motivaci využívat vlastní pohybový potenciál, a tím výrazně přispět ke kvalitě života“ 

(Vašíčková, 2016, s. 17). Autorka (tamtéž, s. 18) konstatuje, že se pojem vztahuje spíše 

k obeznámenosti s danou oblastí a nejde tedy pouze o pohyb samotný, ale i o vědomosti, 

zdatnost či postoje k pohybu obecně. Stejně tak upozorňuje na fakt, že je tato gramotnost 

záležitostí učení v průběhu celého života. U starších lidí může zamezit zhoršování zdravotního 

stavu či ochabování svalů, je však žádoucí, aby měli senioři k pohybu pozitivní přístup 

a nepovažovali jej za nutnou povinnost (tamtéž, s. 29–30).  

Podle Vágnerové (2007, s. 241) patří procházky mezi jedny z nejoblíbenějších a nejčastěji 

vykonávaných činností v domovech seniorů. Totéž tvrdí i Maťhová a Formánková (2014, s. 

64). Suchá, Jindrová a Hátlová (2013, s. 79–80) pak označují chůzi za nejpřínosnější 

pohybovou aktivitu seniorů, a to zejména v prostředí mimo zmíněná zařízení. Autorky (tamtéž) 

uvádějí, že jsou procházky nejpřirozenější pohybovou aktivitou a starší lidé je zpravidla 

přijímají pozitivně. Za zajímavé zpestření života v domovech považují rovněž výlety. Nabízí 

se možnost během nich pořizovat fotografie, které pak mohou ozdobit prostředí domovů a 
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zároveň sloužit jako pěkná vzpomínka (tamtéž, s. 169). Jako další příklady pohybových a 

sportovních aktivit v domovech seniorů se uvádějí různé formy cvičení (tamtéž, s. 57–60; 

Walsh, 2005, s.106–112; Mlýnková, 2011, s. 168–171), aktivity s míčem nebo soutěžní 

pohybové aktivity jako kuželky, pétanque, hod na cíl a podobně (Suchá, Jindrová a Hátlová, 

2013, s. 64–76). 

Výzkum činností, kterým se věnují senioři ve volném čase, zveřejněný v roce 2016 ukazuje, 

že se sportu a cvičení věnovalo 17 % pražských a ostravských seniorů z celkového počtu 

724 respondentů (Remr a Ďurďa, 2016, s. 30). Mnohem oblíbenější bylo cestování a turistika, 

které např. Janiš a Skopalová (2016, s. 103) také řadí mezi pohybové aktivity. Tyto činnosti 

vykonávalo 36 % seniorů (Remr a Ďurďa, 2016, s. 30). Výzkum Senioři ve stárnoucí české 

společnosti realizovaný v letech 2010–2011 se pak zaměřoval na problematiku toho, jak často 

se senioři volnočasovým aktivitám věnují. Možností na frekvenční škále bylo celkem pět: 

„1 – nikdy, 2 – výjimečně, 3 – občas, alespoň 1x měsíčně, 4 – často, alespoň 1x týdně 

a 5 – pravidelně, denně či téměř denně“ (Sak a Kolesárová, 2012, s. 101). U 368 respondentů 

ve věku 61–70 let byl u procházek a toulání se průměrný výsledek 3,1. U aktivního sportování 

pak 1,6. Celkem 310 respondentů ve věku 71 a více let mělo v obou případech nižší průměrný 

výsledek, a to 2,9 u procházek a toulání se a 1,3 u aktivního sportování (tamtéž, s. 102, 195). 

Evropské výběrové šetření o zdraví ukazuje, že se v roce 2014 věnovalo sportu alespoň jednou 

týdně 12, 5 % seniorů ve věku 65–74 let a 5,6 % ve věku 75+ (ČSÚ, 2016a, s. 18).  

Výzkumy Remra a Ďurdi i Saka s Kolesárovou ukázaly, že se senioři spíše než aktivnímu 

sportování a cvičení věnovali „pozvolnějším“ aktivitám, jako jsou cestování či procházky. 

Česká republika je v kontextu pohybu seniorů stále pozadu (např. podle Indexu aktivního 

stárnutí OSN), situace se však v průběhu let zlepšuje a do budoucna lze proto očekávat další 

nárůst pohybově aktivních seniorů.  

2.2.2 Aktivity v oblasti IT  

V souvislosti se seniory a oblastí IT je vhodné zmínit pojem počítačová gramotnost. Podle 

Dostála (2007, s. 62) „představuje kompetence zaměřené na ovládání a využívání počítače 

v životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat počítač a jeho periferie, pracovat s běžným 

softwarovým vybavením a využívat počítačových sítí (především síť Internet).“ Ačkoliv je 

internet a práce s počítačem či dalšími zařízeními (např. tablety, chytrými telefony) považována 

za běžnou součást dnešního životního stylu, v případě seniorů tomu tak zcela není. „Senioři 

jsou první a poslední generací, která se učila ovládat nové technologie mimo vzdělávací systém 
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individuálně a z vlastního zájmu“, uvádějí Sak a Kolesárová (2012, s. 104). Problémem tak 

může být tzv. digitální exkluze, kterou lze vysvětlit jako „situaci, kdy jedinci, skupiny nebo 

komunity nemají požadované dovednosti, schopnosti a materiální prostředky k získání 

účelného přístupu k ICT a jejich používání v každodenním životě“ (Vondrová, 2014, s. 87). 

V domovech seniorů se aktivity v oblasti IT vyskytují, ale spíše ojediněle. Některá zařízení 

nabízejí např. IT kluby a kroužky, k dispozici mohou být také počítačové koutky. Klientům pak 

v rámci IT aktivit někdy pomáhají i dobrovolníci (zdroj: vlastní empirické šetření, blíže viz 

podkapitoly 5.4.1 a 5.4.2). 

Méně častý výskyt těchto aktivit v domovech pro seniory může pramenit z poměrně nízkého 

zájmu starších lidí. Ve výzkumu Saka a Kolesárové (2012, s. 102) Senioři ve stárnoucí české 

společnosti byla pozornost věnována aktivitám s počítačem a internetem. Ukázalo se, že z 368 

dotazovaných ve věku 61–70 let se většina těmto aktivitám věnovala spíše výjimečně (2,3). 

U 310 respondentů ve věku 71 a více let pak byla frekvence nižší – 1,4. Ani Remr a Ďurďa 

(2016, s. 30) neuvádějí aktivity s počítačem jako běžnou součást života seniorů. Přesto 16 % 

z 489 respondentů uvedlo, že by rádo svůj čas výuce ovládání PC věnovalo (tamtéž, s. 34). 

ČSÚ se ve zprávě Osoby v ČR používající internet, 2020 mimo jiné zabývá dvěma věkovými 

skupinami seniorů, a to 65–74 let a 75+. V mladší skupině v roce 2020 používalo 492 000 

seniorů internet denně nebo téměř denně, 679 600 alespoň jednou za uplynulé tři měsíce,  

889 000 alespoň jednou v životě a 385 100 nikdy. Starší skupina používala internet mnohem 

méně – 99 100 seniorů denně nebo téměř denně, 160 000 alespoň jednou za uplynulé tři měsíce, 

285 500 alespoň jednou v životě a 525 400 nikdy. Pozitivní může být fakt, že u mladší skupiny 

je počet seniorů, kteří internet použili alespoň jednou v životě, téměř dvojnásobný oproti těm, 

kteří jej nepoužili nikdy (ČSÚ, 2020c, nestránkováno).  

U starších lidí také stále platí, že počítače nejčastěji využívají k psaní e-mailů a vyhledávání 

informací (Remr a Ďurďa, 2016, s. 52–53). To potvrzuje i zpráva ČSÚ Osoby v ČR komunikující 

přes internet, 2020. Celkem 572 400 lidí ve věku 65–74 let internet za účelem psaní e-mailů 

vyhledávalo, zatímco v případě telefonování přes internet se jednalo o 232 000, u zasílání zpráv 

přes internet pak o 245 600 lidí. U starší skupiny 75+ využívalo internet k posílání či přijímání 

e-mailů 132 600 seniorů, k telefonování 44 600 a k zasílání zpráv 35 900 seniorů (ČSÚ, 2020b, 

nestránkováno).  
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I nadále tedy platí, že senioři informační technologie využívají spíše méně, zejména 

k „praktickým“ činnostem, jako je zmíněná e-mailová komunikace s ostatními.  

2.2.3 Četba knih, poslech rozhlasu a sledování TV 

Čtení, sledování TV a poslech rozhlasu se řadí mezi nejoblíbenější činnosti starších lidí vůbec 

a tento trend je patrný i v domovech seniorů. Vágnerová (2007, s. 241) a Maťhová 

s Formanovou (2014, s. 64) označují četbu knih a sledování televize za další z velmi oblíbených 

a často vykonávaných činností klientů. V těchto zařízeních pak může být do programu zařazeno 

také předčítání. Jako nejvhodnější se jeví např. povídky, denní tisk, vzpomínkové knihy nebo 

pověsti (Suchá, Jindrová a Hátlová, 2013, s. 164–165). V některých domovech existují 

i čtenářské kluby, kde mohou klienti debatovat o knihách, které přečetli (tamtéž; Walsh, 2005, 

s. 118). 

Četbě knih nebo časopisů se podle Remra a Ďurdi (2016, s. 30) věnovalo 68 % ze 724 seniorů, 

přičemž podle výzkumu Senioři ve stárnoucí české společnosti byla frekvence této aktivity 

poměrně vysoká. V tomto případě se čtení tištěných knih věnovali častěji lidé ve věku 71 a více 

let, a to v rozmezí jednou až čtyřikrát za měsíc. Lidé ve věku 61–70 let tuto aktivitu vykonávali 

o něco méně (Sak a Kolesárová, 2012, s. 102). Co se týká oblíbených žánrů, v roce 2018 

(z celkového počtu 1 575 respondentů ve věku od 15 let až po seniory) volilo 56 % seniorů 

(65+) oddechovou beletrii, 41 % klasickou beletrii a 33 % literaturu faktu (NK ČR, 2018, s. 6).  

Sledování TV a poslechu rozhlasu se podle Remra a Ďurdi (2016, s. 30) v roce 2016 věnovalo 

88 % ze 724 seniorů, což z nich činí vůbec nejčastější činnost. Výzkum Senioři ve stárnoucí 

české společnosti je rozděluje, i zde se však jedná o nejčastěji vykonávané aktivity. Sledování 

TV se lidé ve věku 61–70 let věnovali denně či téměř denně (4,7), u lidí ve věku 71 a více let 

byla frekvence totožná. Rozhlas lidé ve věku 61–70 let poslouchali také často (4,2) a i zde byla 

frekvence u starší skupiny naprosto stejná (Sak a Kolesárová, 2012, s. 102). Sledování TV bylo 

nejrozšířenější volnočasovou aktivitou i v roce 2015, kdy se jí věnovalo téměř 90 % seniorů 

z celkového počtu 5 000 domácností. Ti pak u televize strávili přes tři hodiny denně (Röschová, 

2016, s. 1).  

Významným důvodem pro tak vysokou oblíbenost uvedených aktivit může být prostý fakt, 

že pro její vykonávání seniorům stačí dané zařízení či knihu vlastnit a činnost mohou vykonávat 

z domova. Sak a Kolesárová (2012, s. 103) v této souvislosti tvrdí, že TV lze kdykoliv vypnout 

či zapnout a že na její sledování nemá vliv většina zdravotních omezení. Jelikož se Česká 
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republika prozatím řadí mezi země s méně aktivními seniory, může být jedním z faktorů této 

oblíbenosti také fakt, že se jedná o poměrně nenáročné aktivity.  

2.2.4 Zahradničení a kutilství 

Práce na zahradě a kutilství patří mezi manuální volnočasové aktivity. Zahradničení je podle 

Suché, Jindrové a Hátlové (2013, s. 166) jednou z velmi častých zálib seniorů a je tedy žádoucí, 

aby se jí mohli věnovat i po přestěhování do rezidenčního zařízení. Pokud není v okolí domova 

k dispozici příjemné zahradní prostředí, mohou klienti alespoň pěstovat pokojové či balkónové 

rostliny (tamtéž; Walsh, 2005, s. 190). Zajímavým zpestřením pak mohou být výlety do 

botanických zahrad nebo procházky kvetoucí přírodou (Suchá, Jindrová a Hátlová, 2013,  

s. 167). 

Prací na zahradě se v roce 2016 zabývalo 34 % ze 724 dotazovaných seniorů (Remr a Ďurďa, 

2016, s. 30). Podle výzkumu Senioři ve stárnoucí české společnosti se jednalo o poměrně 

oblíbenou aktivitu, senioři ve věku 60–70 let na zahradě pracovali alespoň jednou měsíčně 

(3,2), starší skupina pak o něco méně, ale stále přibližně jednou za měsíc (Sak a Kolesárová, 

2012, s. 102).  

Kutilství pak můžeme vymezit jako „komplex svépomocných manuálních výrobních aktivit, 

drobných prací a oprav prováděných (povětšinou) ve volném čase“ (Gibas a kol., ©2020, 

nestránkováno). Suchá, Jindrová a Hátlová (2013, s. 170) zmiňují jednoduchou práci se dřevem, 

která může být v domovech seniorů zajímavá především pro pány. Díky ní mohou zvelebovat 

prostředí zařízení, a to např. výrobou krmítek či sestavováním menšího nábytku (tamtéž). 

Kutilstvím se ve svém výzkumu zabývali Remr a Ďurďa (2016, s. 30), přičemž dospěli k závěru, 

že se této činnosti věnovalo 19 % ze 724 dotazovaných seniorů.  

Zahradničení je podle výzkumů poměrně častou činností seniorů. Jedním z důvodů může být 

fakt, že patří mezi tzv. poloužitkové a polorekreační činnosti, jež propojují rekreaci a povinnosti 

(Šerák, 2009, s. 29). Současné kutilství je pak vnímáno převážně jako volnočasová aktivita 

i proto, že standardně nebývá vykonáváno za účelem zisku, obživy či prodeje (Gibas a kol., 

©2020, nestránkováno). WHO (2012, s. 15) uvádí, že fyzická aktivita je jedním 

z nejdůležitějších předpokladů zdravého stárnutí. Za fyzickou aktivitu považuje mimo jiné také 

domácí práce, tedy i zahradničení nebo kutilství (tamtéž). Jedním z možných důvodů k jejich 

vykonávání tak může být i snaha udržet se v kondici.  
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2.2.5 Nakupování, návštěvy restaurací, kaváren a cukráren  

Nakupování patří mezi činnosti, které nemusí být nutně vykonávány ve volném čase. Jedná se 

o podobný případ jako u zahradničení a kutilství, nicméně i nakupování můžeme považovat za 

volnočasovou aktivitu, pakliže je zvolena svobodně a přináší zábavu a uspokojení. 

Podle Walshe (2005, s. 186) se s nakupováním setkáváme i v domovech seniorů. Může třeba 

jít o výlet po okolí zakončený návštěvou supermarketu. Přestože se jedná o poměrně banální 

věc, mnoha klientům může přinášet potěšení (tamtéž). Nakupování v roce 2016 jako 

volnočasovou aktivitu volilo 50 % ze 724 respondentů (Remr a Ďurďa, 2016, s. 30). Je tedy 

patrné, že ho můžeme označit za velmi oblíbené. Roli zde však může hrát fakt, že ho senioři 

skutečně nemusí považovat za něco, co spadá do sféry volného času.  

Co se týká návštěv restaurací a dalších zařízení, Sak a Kolesárová (2012, s. 105) uvádějí, že tuto 

aktivitu volí spíše mladší generace. Mezi některé důvody, proč starší lidé tato zařízení 

nepreferují, patří nedostatek financí, nevyhovující prostředí nebo rozpad tradičního kruhu přátel 

(tamtéž). Návštěvy restaurací a dalších zařízení se mezi seniory netěší příliš velké oblibě, tuto 

činnost spontánně uvedlo 9 % respondentů (tamtéž, s. 29). V letech 2010–2011 navštěvovaly 

obě věkové skupiny tato zařízení spíš výjimečně, popř. občas. V případě lidí ve věku 60–70 let 

činila hodnota škály 2,6, u lidí ve věku 71 let a více pak 2,0 (Sak a Kolesárová, 2012, s. 102). 

Tyto činnosti patří mezi ty, jež bývají standardně vykonávány ve společnosti dalších lidí – role 

sociálních kontaktů je v tomto případě zásadní. 

V domovech pro seniory jsou spíše než návštěvy restaurací, kaváren a cukráren běžná posezení 

s kávou, sladkostmi či občerstvením. Společná příprava vlastního občerstvení navíc může být 

obohacující součástí jiného programu (Suchá, Jindrová a Hátlová, 2013, s. 168). Tato posezení 

pak mohou být pořádána u příležitosti nejrůznějších oslav, zejména svátků a narozenin klientů 

(tamtéž; Walsh, 2005, s. 186). I zde je proto patrný sociální faktor.  

2.2.6 Aktivity týkající se kultury a umění 

Pojem kultura v nejširším slova smyslu vymezujeme jako „souhrn materiálních a duchovních 

hodnot, vytvořených lidstvem v průběhu jeho vývoje, …“ (Šerák, 2009, s. 138). Autor (tamtéž) 

spojuje kulturu také s uměním či vzdělaností. Vzhledem k zaměření na domovy seniorů 

a povaze odpovědí v empirickém šetření (blíže viz kapitola 5) jsou pojmy v rámci práce 

chápány ve smyslu hudebních aktivit, zpěvu, návštěv divadel a galerií nebo nejrůznějších 

vystoupení.  
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Podle Suché, Jindrové a Hátlové (2013, s. 169) probíhají v seniorských zařízeních kulturní akce 

poměrně často. Jedná se zejména o různá vystoupení, koncerty, představení, taneční přehlídky 

a jarmarky. Díky nim mají klienti možnost kontaktu s „okolním světem“ a jedná se o dobrý 

způsob zpestření aktivizačních programů (tamtéž). Koncerty se dají pořádat přímo v zařízení 

nebo se za nimi mohou klienti vypravit (Walsh, 2005, s. 125). Mezi další kulturní a umělecké 

aktivity v seniorských zařízeních patří třeba hudební kvízy, zpěv či tanec. Nabízejí se rovněž 

nejrůznější výtvarné a kreativní práce, jako jsou malování obrazů a vytváření koláží, pletení 

košíků, modelování a keramika, popř. tvorba výzdoby k nejrůznějším příležitostem (Walsh, 

2005, s. 126–141).  

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podílí na 

výzkumném projektu zaměřeném na účast obyvatel ČR starších 14 let na kulturních aktivitách. 

V roce 2018 tvořilo vzorek celkem 3 006 respondentů, mezi nimiž byli i senioři starší 64 let. 

Obecně nejčastější aktivitou byly návštěvy jarmarků, poutí a hodů. Nejmenší zájem pak byl 

o taneční zábavy a oslavy církevních svátků. Co se týká pražských seniorů, taneční zábavy 

v roce 2018 navštěvovalo 6 % respondentů, vzpomínkových akcí se účastnilo 18 % 

respondentů, lidové veselice volilo 17 % a vystoupení místních umělců 20 % dotazovaných. 

Celkem 21 % seniorů se věnovalo osvětovým a vzdělávacím akcím, 9 % oslavám církevních 

svátků a 30 % respondentů navštěvovalo zmíněné jarmarky, poutě a hody; 21 % respondentů 

pak volilo jiné druhy kulturního vyžití (Perlín a kol., 2019, s. 40–41). 

Kromě „tradičních“ kulturních aktivit, jako jsou návštěvy divadla, galerií apod., lze umění 

a kulturu v domovech uplatnit v rámci nejrůznějších terapií, a to např. v arteterapii, 

muzikoterapii či dramaterapii. Arteterapie využívá výtvarného umění jakožto prostředku 

k sebevyjádření a komunikaci, přičemž je důležitý nejen výsledek, ale také samotný proces 

tvorby. Může se jednat o malbu, kresbu, grafiku nebo modelování, známé jsou rovněž různé 

textilní techniky, práce s papírem nebo drátkování (Holczerová a Dvořáčková, 2013, s. 51; 

Mlýnková, 2011, s. 175–176). Muzikoterapie, která se snaží pomoci člověku hudbou, má 

nejčastěji podobu zpěvu, poslechu či skládání hudby, přičemž se využívá melodie, rytmu, 

dynamiky, druhu taktu a podobně (Holczerová a Dvořáčková, 2013, s. 40). Muzikoterapie může 

využívat tzv. aktivizační techniky, kdy se klienti aktivně zapojují do činností, v případě 

relaxačních technik je smyslem navození pocitu uvolnění (Mlýnková, 2011, s. 172). 

Dramaterapie pak k sebevyjádření, sebepoznání a pochopení vztahů využívá divadelních 

postupů (Holczerová a Dvořáčková, 2013, s. 54).  
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2.2.7 Některé další aktivity, které se mohou vyskytovat v domovech pro seniory 

Níže jsou představeny další možnosti aktivizace klientů, se kterými se lze v literatuře setkat. 

Pečení a vaření 

Jednou z dalších možností, jak mohou senioři trávit svůj volný čas, a to i v rezidenčních 

zařízeních, je pečení a vaření. Touto činností mohou trénovat hrubou a jemnou motoriku 

a zároveň podporovat vzájemnou spolupráci a komunikaci. Prostřednictvím vaření a pečení 

dochází i ke stimulaci jednotlivých smyslů (Suchá, Jindrová a Hátlová, 2013, s. 148). Velká 

výhoda této činnosti spočívá v tom, že je do velké míry zautomatizovaná, neboť se s ní 

v průběhu života setkala většina seniorů (tamtéž; Mlýnková, 2011, s. 176). Pokrmy vytvořené 

klienty pak mohou být zpestřením pro zmíněná společná posezení (Suchá, Jindrová a Hátlová, 

2013, s. 148–149; Walsh, 2005, s. 174; Mlýnková, 2011, s. 176). 

Společenské hry 

V odborné literatuře bývají zmiňovaný také společenské hry. Denní režim klientů mohou 

obohatit např. bingo, domino, pexeso, karty, hry se slovy nebo piškvorky. Hrají se také deskové 

hry jako Scrabble, Člověče, nezlob se a další (Suchá, Jindrová a Hátlová, 2013, s. 83–92; Walsh, 

2005, s. 72, 81). Společenské hry navíc neplní pouze zábavní funkci, ale mohou být 

významným prostředkem pro trénink paměti (Mlýnková, 2011, s. 159). 

Duchovní aktivity 

Neotřelou součástí aktivizačních programů mohou být také duchovní aktivity. Jedná se zejména 

o pastorace zahrnující bohoslužby a biblické hodiny nebo tzv. spirituální aktivity. Ty nemají 

přímou vazbu na náboženství a může je vést i personál domova (Suchá, Jindrová a Hátlová, 

2013, s. 150). 

Mezigenerační aktivity a trávení času ve společnosti ostatních 

V tomto případě se jedná o poměrně specifický druh volnočasových aktivit, jelikož bývá často 

propojen s dalšími činnostmi, jako je tomu v případě předčítání, výletů, zpěvu apod. Janiš 

a Skopalová (2016, s. 106) však považují takové trávení času za velmi významné, neboť může 

seniorům dodávat pocit potřebnosti a sebenaplnění. Sami aktivizační pracovníci pak někdy 
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prosté posezení v kruhu přátel označují za hodnotnou součást programu (zdroj: vlastní 

empirické šetření, blíže viz podkapitola 5.4.1). 

Suchá, Jindrová a Hátlová (2013, s. 168) význam mezigeneračních aktivit zdůrazňují. Jako 

jejich příklad lze uvést situaci, kdy se domovy domluví se školou či školkou v okolí, aby 

setkávání napříč generacemi podpořily. To mívá u klientů velký úspěch, neboť je kontakt 

s dětmi může potěšit (tamtéž). Žáci pak s klienty tráví čas povídáním, zpíváním, společným 

tvořením apod. V některých případech mívají pro klienty připravená i různá vystoupení (zdroj: 

vlastní empirické šetření, blíže viz podkapitola 5.4.1). 

Za vhodné trávení času v domově lze považovat také společná posezení klientů, která je možné 

spojit např. s poslechem hudby, povídáním či jinou příjemnou činností (Suchá, Jindrová 

a Hátlová, 2013, s. 168). Walsh (2005, s. 30) vyzdvihuje význam interakčních skupin pro 

klienty zařízení, neboť díky nim mohou lépe vnímat fakt, že nejsou osamělí a někam patří. 

Sak a Kolesárová (2012, s. 100) zmiňují výzkum z roku 2008, který se mimo jiné zaměřoval na 

výskyt a význam zvířat v životě seniorů. Vyplynulo z něj, že u lidí ve věku 60 let a více byli 

mazlíčci uváděni ihned po členech rodiny a přátelích. Podle Walshe (2005, s. 191) mohou mít 

zvířata v rezidenčních zařízeních velký vliv na kvalitu života klientů. Kontakt se zvířetem může 

mimo jiné vést ke snížení depresí a úzkosti, zlepšení nálady či vyvolání příjemných vzpomínek 

(tamtéž; Mlýnková, 2011, s. 177). Tato aktivita bývá nejčastěji známá pod názvem pet terapie. 

V případě psů pak hovoříme o tzv. canisterapii, kterou se rozumí „léčebný kontakt člověka 

a psa“ (Canisterapie, © 2009–2021, nestránkováno). Od roku 2001 poskytuje tyto služby více 

než 70 canisterapeutů po celé České republice, kteří mimo jiné navštěvují právě domovy pro 

seniory (tamtéž). 

Ve výše zmíněných sedmi podkapitolách byly postupně popsány nejčastější volnočasové 

aktivity seniorů. Ty byly vybrány s ohledem na to, že mohou být realizovány také 

v rezidenčních zařízeních, kterým bude věnována pozornost v kapitole čtvrté. Uvedené 

výzkumy ukázaly, že senioři nejvíce času trávili sledováním televize, poslechem rozhlasu a 

četbou knih. Tyto aktivity se těší veliké oblibě také mezi klienty domovů pro seniory. Ačkoliv 

sportování nepatřilo mezi často zmiňované aktivity, senioři mají stále v oblibě cestování, 

turistiku a procházky. I s těmito činnostmi se můžeme v zařízeních setkat. Nadále pak platí, že 

senioři rádi tráví čas s přáteli a rodinou, především s vnoučaty či pravnoučaty. V případě 

klientů se může chybějící kontakt s blízkými částečně kompenzovat mezigeneračními 

aktivitami, společnými posezeními či oslavami svátků a narozenin. 
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3 Vzdělávání seniorů  

Participace seniorů na edukačních aktivitách je podle mezinárodní organizace UNESCO jedním 

ze základních lidských práv (UNESCO, 1982, s. 34). Vzdělávání seniorů bývá mnohdy 

považováno za velmi podobné vzdělávání zájmovému, neboť oba typy vykazují mnoho 

společných znaků, jako jsou dobrovolnost, orientace na volný čas či neutilitárnost. Jelikož je 

ale vzdělávání seniorů zaměřeno výhradně na osoby v postproduktivním věku, je jeho striktní 

zařazování do segmentu zájmového vzdělávání chybné (Šerák, 2009, s. 183). 

Findsen a Formosa (2011, s. 23) ve své knize Lifelong learning in later life: a handbook on 

older adult learning poukazují na to, že při vzdělávání této cílové skupiny je podstatné klást 

důraz na fakt, že se jedná o starší lidi, ke kterým je potřeba náležitě přistupovat. Významem 

a specifiky vzdělávání seniorů se proto budou zabývat další podkapitoly.  

3.1  Význam a funkce vzdělávání seniorů 

Význam a funkce se v tomto kontextu do značné míry propojují. Funkce je v Sociologické 

encyklopedii definována mimo jiné jako poslání nebo úkol (Petrusek, 2017, nestránkováno) – 

v tomto případě tedy poslání či úkol, jenž plní vzdělávání seniorů. Význam zde blíže vymezen 

není. Vzhledem ke kontextu, v němž je v literatuře užíván, ho však můžeme chápat z hlediska 

důležitosti či dopadu, který má vzdělávání na společnost a jedince. Jelikož se v literatuře 

setkáváme s oběma variantami, budou zde stručně představeny.  

Na význam vzdělávání seniorů se dá nahlížet jednak z hlediska potenciálních přínosů pro 

jednotlivce, dále pak v kontextu přínosů pro společnost. Oba pohledy už byly naznačeny výše 

v souvislosti s teorií aktivity, která předpokládá, že jakákoliv ztráta role či činnosti musí být 

nahrazena, aby byla zachována spokojenost jedince (Powell, 2000, s. 2). Toho lze docílit 

fyzickou nebo psychickou aktivitou – tedy i vzděláváním, které hraje významnou roli např. 

v kontextu sociální podpory starých lidí a má jim dopomoci k lepší integraci a adaptaci (Estes 

a kol., 2003, s. 13). 

Podle Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019–2025 je vzdělávání klíčové pro „adaptaci 

na změny prostředí, občanské a osobní kompetence, flexibilitu na trhu práce a účast na dalším 

rozvoji a růstu v průběhu života, stejně jako udržení nezávislosti v seniorském věku“ (MPSV 

ČR, 2019, s. 17). Je zde zdůrazněna podstata podpory vzdělávání a zaměstnanosti i ve vyšším 

věku, ale také vytváření podmínek pro vzdělávání seniorů a flexibilních forem práce, jako je 
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pružná pracovní doba apod. (tamtéž, s. 25). Potřeba adaptace na nové životní situace je zmíněna 

také v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice MŠMT. Zde je uvedeno, že 

se vzdělávání stalo nezbytnou součástí života ve společnosti a týká se všech fází životního cyklu 

jedince (Kotásek a kol., 2001, s. 14). 

Podle Mühlpachra (2009, s. 138) mnohé výzkumy potvrzují, že „vzdělávací aktivity 

v postproduktivním věku přispívají k pocitu důstojnosti a životního uspokojení, k začlenění 

do společnosti i k fyzickému a duševnímu zdraví“. Autor (tamtéž) uvádí, že vzdělávání může 

být nástrojem zvýšení adaptability a seniorům může usnadnit orientaci v nových situacích. 

Vzdělávání je pak nutným předpokladem ke zvládání situací v neustále se měnícím světě 

(tamtéž). 

Šerák (2009, s. 189) hovoří o významu vzdělávání také v souvislosti s edukačními aktivitami. 

Ty jsou podle něj „často zaměřeny na prevenci hrozících deficitů, příp. na jejich odstranění 

a kompenzaci; hlavním cílem tohoto působení je udržení tělesných a intelektuálních sil. 

Významnou roli hraje i snaha o zajištění kvalitnějšího a důstojnějšího života.“ Vzdělávání 

považují za nástroj možného zkvalitnění života seniorů také Ondráková a kol. (2012, s. 34). 

Šerák (2009, s. 189) pak hodnotí podporu relevantní nabídky vzdělávání pro seniory jako 

součást přístupu vyspělé společnosti, která členům dokáže zajistit bezpečí, důstojné stárnutí 

a možnost zapojení do všech občanských aktivit.  

Findsen a Formosa (2011, s. 89) význam vzdělávání zdůrazňují především ve vztahu 

k seniorům. Chápou ho jako způsob pomoci seniorům, aby si zvykli na změny, které s sebou 

přináší odchod z pracovního trhu. Podle autorů (tamtéž) je také nástrojem, jenž prohlubuje 

emancipaci, rovnoprávnost a osobní rozvoj, ale také právo, kterého by se mělo dostat i starším 

lidem. Vzdělávání může podle autorů (tamtéž) sloužit také k pochopení minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti či řešení krizových situací v dnešní společnosti. Potřebu celoživotního učení jako 

nástroje adaptace na rychle se měnící podmínky můžeme pozorovat i v mnohem starších 

zdrojích, zdůrazňuje ho např. Livečka (1979, s. 135–137). Vzdělávání jako nástroj ke zvýšení 

adaptability, k zamezení sociálního vyloučení a jako způsob zvládání společenských změn 

uvádějí také Špatenková a Smékalová (2015, s. 38).  

Význam vzdělávání seniorů lze tedy shrnout jako nástroj zkvalitnění jejich života. Zároveň se 

jedná o způsob, jakým podporovat začlenění těchto lidí do společnosti a adaptaci na neustále 

se měnící podmínky. Kromě toho, že vzdělávání může mít čistě zábavní charakter, je také 
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důležité při prevenci diskriminace a stereotypizace starších lidí. Podporu možností pro tuto 

cílovou skupinu pak považujeme za jeden ze znaků vyspělé společnosti. Funkce, které toto 

vzdělávání plní, jsou do značné míry jeho významu podobné a navzájem se doplňují. 

Pro pochopení funkce vzdělávání seniorů je vhodné zmínit jeho možné dělení z hlediska tzv. 

generačně-cílové orientace. Petřková a Čornaničová (2004, s. 19) takto uvádějí rozdělení 

edukace (tj. výchovy a vzdělávání) seniorů na: 

• proseniorskou edukaci, která si klade za cíl celoživotní vytváření pozitivního vztahu 

ke stáří a stárnutí a prohloubení mezigeneračního porozumění; 

• vlastní seniorskou edukaci, jež zahrnuje samotné vzdělávací aktivity a je tedy 

primárním těžištěm zkoumání; 

• preseniorskou edukaci, která se specializuje na přípravu k životu ve stáří. 

Pro účely práce je nejvíce relevantní vlastní seniorská edukace, jelikož se týká přímo aktivit, 

kterých se senioři zúčastňují.  

S kategorizací funkcí vzdělávání seniorů se setkáváme už u Livečky (1979, s. 143–144). 

Ten rozlišuje čtyři typy funkcí. 

• Funkce preventivní se týká především vzdělávacích a výchovných opatření, která by 

měla být provedena s dostatečným předstihem. Tato opatření pak mohou pozitivně 

ovlivnit průběh stárnutí a stáří.  

• Funkce anticipační souvisí s pozitivní přípravou na budoucí životní situaci. Její 

podstatou je určit, co si musí jedinec osvojit k tomu, aby vyšší věk prožíval 

co nejspokojeněji. 

• Funkce rehabilitační se v kontextu vzdělávání týká udržení a rozvíjení psychické 

aktivity seniorů. 

• Funkce posilovací je spojována s podporou sociální integrace, aktivního života, zájmů, 

potřeb a schopností seniorů. Tato funkce by měla být považována za nejvýznamnější. 

Haškovcová (2010, s. 129) pak uvádí funkce ve vztahu k osobnostním stránkám účastníka 

vzdělávání: 

• vzdělávací funkce se týká získávání informací a poznatků i osvojování dovedností; 
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• kulturně-kultivační funkce je spojena s rozvojem osobnosti, a to především 

v kulturních, uměleckých a pohybových oblastech; 

• sociálně-psychologická funkce pak pokrývá oblast sociálních vztahů a psychického 

rozvoje.  

Pro účely této práce se jako nejvhodnější jeví varianta, kterou najdeme u Špatenkové 

a Smékalové (2015, s. 38), jelikož zmíněné funkce shrnují a výčet rozšiřují. Ve své kategorizaci 

uvádějí: 

• preventivní funkci; 

• anticipační funkci; 

• rehabilitační funkci; 

• posilovací/stimulační/kultivační funkci; 

• kompenzační funkci, která má zajistit náhradu úbytku sociálních vztahů; 

• aktivizační funkci v souvislosti se začleněním do společnosti a zvyšováním činnosti; 

• komunikační funkci, která se týká jak komunikace s blízkým okolím, tak celou 

společností; 

• relaxační funkci, jež je zaměřena na odpočinek, harmonii a plnohodnotné trávení času; 

• funkci mezigeneračního porozumění, zajišťující prohloubení pochopení mezi 

generacemi a řešení vzájemného napětí.  

Z výše uvedeného je patrné, že se význam a funkce vzdělávání seniorů ve značné míře 

překrývají. Zatímco význam bývá často vztahován k jedincům i společnosti, o funkci někteří 

autoři jako Haškovcová (2010, s. 129) či Špatenková a Smékalová (2015, s. 38) hovoří zejména 

ve vztahu k samotným seniorům. Především je ale důležité na vzdělávání seniorů nenahlížet 

pouze z hlediska získávání schopností, znalostí a dovedností, ale také z pohledu kultivace 

osobnosti či udržování sociálních vztahů. Vzdělávání je důležitým prvkem i při přípravě na 

stárnutí a v problematice mezigeneračního porozumění. Navíc umožňuje seniorům participovat 

na dění okolo nich a stimulovat aktivitu. Tomu, v čem jsou senioři od ostatních účastníků 

vzdělávání odlišní, bude věnován prostor v následující podkapitole.  

3.2  Specifika vzdělávání seniorů 

U seniorů dochází s přibývajícím věkem k řadě změn ovlivňujících celý proces vzdělávání. 

Ačkoliv se jedná především o fyziologické změny, lze pozorovat jevy, které bývají typické i pro 
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další cílové skupiny ve vzdělávání. Vzdělávání seniorů vykazuje spoustu podobných znaků se 

vzděláváním dospělých, mezi ty podstatné řadíme např. roli motivace nebo smysl vzdělávání, 

který je pro úspěch vzdělávacího procesu klíčový.  

Přestože je tato podkapitola zaměřena především na vybraná specifika samotného vzdělávání, 

stárnutí provází také řada změn, jež proces učení a vzdělávání ovlivňují. Šerák (2016b, s. 8) 

uvádí často zmiňované negativní charakteristiky seniorů. Jsou jimi: 

• „ohrožení chudobou;  

• nezaměstnatelnost; 

• zdravotní omezení;  

• obtížné zvládání moderních technologií;  

• sociální a prostorová izolace;  

• systémová segregace;  

• diskriminace, předsudky, ageismus.“  

Ty mohou být příčinou sociální exkluze a diskriminace starších lidí nejen při vzdělávání 

(tamtéž). Níže bude proto dále věnována pozornost docilitě a fyzickým změnám v seniorském 

věku. V rámci specifik pak budou vybrány některé zásadní rozdíly oproti vzdělávání jiných 

cílových skupin. 

3.2.1 Docilita seniorů 

Docilita je definována jako schopnost učit se (Šerák, 2016a, s. 12). Podle autora (tamtéž) 

ovlivňují rozvoj této schopnosti následující aspekty, které se mohou vzájemně prolínat: 

• „fyzické (věk, pohlaví, zdraví); 

• kognitivní (inteligence, styl učení); 

• afektivní (postoje, motivace, potřeby); 

• sociální (vzdělání, rodina, společnost).“  

Jedním z prvních, kdo zkoumal docilitu, byl Edward Lee Thorndike. Své výzkumy 

a pozorování publikoval v roce 1928 ve svém díle Adult Learning. Thorndike zjistil, že se lidé 

dokážou učit až do vysokého věku, což dále potvrdili např. Ebbinghaus, Lowe, Harke a mnoho 

dalších (Šerák, 2016a, s. 12). Studie navíc ukázaly, že „zatímco tělesná výkonnost začíná kolem 
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50. roku života upadat, výkonnost duševní ji již po 30. roce života překonává, a dokonce 

neustále narůstá“ (Šerák, 2016a, s. 12–13). 

Ve vyšším věku sice dochází k neurologickým změnám, s nimiž souvisí úbytek kognitivních 

schopností (Veteška, 2017, s. 50), to však neznamená, že by se s přibývajícím věkem vytrácela 

schopnost učit se. Tato schopnost se ale dozajista oproti mládí proměňuje.  

Livečka (1979, s. 129) tvrdí, že je pro starší lidi obtížnější si osvojit učivo, které postrádá 

logickou strukturu, protože se ve stáří zhoršuje mechanická paměť. Pakliže je však učivo 

uspořádáno logicky a studujícímu dává smysl, je jeho výkon srovnatelný s výkonem mladších 

dospělých (tamtéž). Kromě změn paměti dochází také ke zmenšení rozsahu pozornosti, ať už 

se jedná o množství podnětů, které dokáže senior ve stejné chvíli zaměřit, nebo o schopnost 

pozornost přenášet. Dále se snižuje schopnost delšího vnímání a soustředění. Vnímání starších 

lidí, kteří se mohou opřít o své zkušenosti, však mnohdy bývá oproti vnímání mladších generací 

přesnější (Špatenková a Smékalová, 2015, s. 66–67). 

Pokud se senioři dále vzdělávají, je velmi pravděpodobné, že se budou jejich intelektové 

schopnosti stále vyvíjet (Kalvach a kol., 2004, s. 109). Zde je však patrný rozdíl mezi 

tzv. fluidní a krystalickou inteligencí. Fluidní inteligence, jež souvisí s kreativitou a tvůrčími 

procesy „je nezbytná především v kontextu vypořádání se s novinkami, nejintenzivněji stoupá 

v období mezi 50 a 60 lety, přičemž počínaje šestou dekádou začíná pomalu klesat. 

Ke znatelnému poklesu pak dochází po šedesátém roce života“ (Tomczyk, 2015, s. 31). 

Kalvach a kol. (2004, s. 109) uvádějí, že se uplatňuje zejména při řešení úkolů, u nichž je 

vyžadována jemná senzomotorická koordinace, pohotová schopnost učit se a rychlost výkonu. 

Autor (tamtéž) potvrzuje, že je u tohoto druhu inteligence vykazován pokles už od střední 

dospělosti. Krystalická inteligence je naopak „spojovaná se schopností osvojování si nových 

vědomostí a jejich pozdějšího využívání v určitých souvislostech, roste až do 70. roku života 

a teprve po překročení této hranice zaznamenává pokles“ (Tomczyk, 2015, s. 31). Špatenková 

a Smékalová (2015, s. 67) doplňují, že je krystalická inteligence výsledkem formálního 

vzdělávání a jedná se o souhrn vědomostí, které člověk za svůj život získal.  

Hartl (1999, s. 178–179) se zabývá vlivem věku na tzv. interferenci neboli rušivé vlivy 

znesnadňující učení. Autor (tamtéž, s. 178) v této souvislosti uvádí metodu výzkumu asociační 

síly párových položek ve verbálním učení. V kontextu volných asociací rozlišuje tzv. velké 

asociační síly (např. vařečka–hrnec) a tzv. malé asociační síly (např. kniha–déšť). Autor 
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(tamtéž, s. 179) uvádí, že mnohé studie prokázaly, že starší dospělí podávají oproti mladším 

dospělým lepší výkon při osvojování silných asociací. Zároveň se však ukázalo, že jsou starší 

dospělí v případě slabých asociací pozadu pouze tehdy, je-li např. dán nedostatek času 

k odpovědi. Studie také ukazují, že pokud mají mladší dospělí dobré učební návyky, budou tyto 

návyky ještě prospěšnější pro starší dospělé. Starší lidé také častěji hůře přijímají nové 

instrukce, zvláště pokud jsou složité. Mají pak tendenci lpět na původních postupech (tamtéž). 

I zde pozorujeme zmíněný pokles fluidní inteligence. 

Se seniory se pojí také specifické znaky učení. Kromě výše popsané interference lze 

připomenout např. pojetí Livečky (1979, s. 114). Ten v rámci psychicky podmíněných znaků 

učení vychází z pěti faktorů, jimiž jsou kapacita učebních schopností, lehkost učení, podněty 

k učení, trvanlivost a intenzita.  

Kapacita učebních schopností souvisí s pamětí. Pakliže ji senioři procvičují a rozvíjejí, tato 

kapacita se zpravidla až do období senia nezhoršuje (tamtéž). Lehkost učení vyjadřuje rychlost, 

jakou si dokáže jedinec učivo osvojit. S vyšším věkem zpravidla dochází k poklesu z důvodu 

vyšších nároků na dobu potřebnou k učení (tamtéž, s. 115). Autor uvádí, že bylo při výzkumech 

zjištěno, že dvacetiletí účastníci potřebovali k učení pouze 75 % času, „který byl konstatován 

jako obecně nutný k zvládnutí látky (tj. 100 %), …“ (tamtéž). U čtyřicetiletých se jednalo o 145 

%, přičemž jedním z důvodů byl nedostatečný trénink paměti (tamtéž).  

V kontextu podnětů k učení lze hovořit o „zainteresovanosti učícího se na učení a jeho 

výsledcích“ (tamtéž, s. 116). Je také důležité, aby senioři mohli nabyté informace využít nejlépe 

okamžitě. Trvanlivost neboli stabilita pak vyjadřuje schopnost vzpomenout si a hloubku 

poznatků. U nich pozorujeme určitý pokles už v pozdní dospělosti, kdy stále více dochází 

k „selekci“ toho, co si chtějí učící se skutečně zapamatovat (tamtéž, s. 116, 118). Intenzitu 

Livečka (1979, s. 118–119) popisuje jako ochotu k učení, jež spočívá v hodnotě a smyslu, které 

učení jednotlivcům dává. U ní je naopak možné pozorovat zřetelný vzestup, a to už na počátcích 

středního věku dospělosti (tamtéž). Tento fakt jen potvrzuje skutečnost, že je pro dospělé 

a seniory smysl vzdělávání zásadní. 

Na smysl vzdělávání seniorů odkazuje také Doetinchem (©2020, nestránkováno). Zdůrazňuje, 

že s rostoucím věkem ve vzdělávání nabývají význam životní zkušenosti a individuální 

biografie. Z tohoto důvodu mají jedinci sklon učit se pouze to, co je pro ně relevantní. Učení 

ve starším věku pak chápeme jako vysoce individualizovaný proces (tamtéž). Zde tedy můžeme 

vidět podobnost se vzděláváním dospělých.  
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3.2.2 Nejdůležitější fyzické změny v seniorském věku 

Stárnutí provází i řada fyzických změn, které se „ve vzdělávání projevují především zhoršením 

odolnosti vůči nepříznivým a rušivým vlivům, úbytkem energie, snižováním senzorické 

kapacity, …“ (Špatenková a Smékalová, 2015, s. 64). S vyšším věkem může dojít ke zhoršení 

zraku, mění se zraková ostrost a barvocit. U starších lidí dochází také ke zužování zorniček 

a projevují se změny akomodace. Ta udává, z jaké vzdálenosti jedinec jasně vidí předmět nebo 

text (Kalvach a kol., 2004, s. 101). Špatenková a Smékalová (2015, s. 64) upozorňují také na 

to, že se tito lidé pomaleji přizpůsobují nižší úrovni osvětlení. Dochází u nich ke změnám ve 

vnímání intenzity světla.  

Ve stáří rovněž ubývá sluchová ostrost, a to především u vysokých tónů (Kalvach a kol., 2004, 

s. 101). Zhoršit se může také schopnost rozlišovat některé souhlásky a vnímání mluveného 

slova. Z fyzických změn je pak pro vzdělávání seniorů mimo jiné podstatné i prodloužení 

reakčního času, ubývání rychlosti pohybů, zpomalující se psychomotorické tempo nebo 

zdravotní omezení obecně (Špatenková a Smékalová, 2015, s. 64–65). 

Petřková a Čornaničová (2004, s. 30) považují fyzické změny za nejvíce patrné, jelikož se 

odrážejí v celkovém vzhledu, držení těla, pohybu a podobně. Autorky (tamtéž) zdůrazňují 

v kontextu těchto změn především zhoršení odolnosti organismu, úbytek svalové síly a hmoty 

či pokles energie. Pro stáří mohou být charakteristické také poruchy orgánů nebo snižování 

motorické kapacity. Autorky rovněž zmiňují zhoršení zraku a sluchu (tamtéž). 

3.2.3 Některá další specifika vzdělávání seniorů  

Další specifika vzdělávání seniorů se mohou pojit např. s motivací a s ní související účastí 

starších lidí ve vzdělávání. 

Šetření Adult Education Survey z roku 2016, které se uskutečnilo v 7 800 domácnostech po celé 

ČR, ukazuje, že se neformálního vzdělávání zúčastnilo 29 % lidí ve věku 55–64 let. U starší 

skupiny 65–69 let se jednalo o 9 % (ČSÚ, 2016b, nestránkováno). Participation rate in 

education and training by age udává míru účasti ve vzdělávání u lidí ve věku 55–64 let, a to 

v letech 2007, 2011 a 2016. Podle těchto údajů byla v České republice nejvyšší účast v roce 

2016 (29,1 % lidí), v roce 2011 byla míra účasti 20,4 % a roku 2007 21,7 %. Ve srovnání 

s průměrem tehdejších 28 zemí EU (2011 – 26,6 % a 2016 – 32,9 %) je však i zde vidět, že 



41 
 

účast ve vzdělávání je u nás o něco nižší. Průměr EU ČR překonala pouze ve zmíněném roce 

2007, kdy unijní průměr činil 21,1 % (Eurostat, 2020, nestránkováno).  

Je tedy patrné, že účast seniorů ve vzdělávání není v ČR příliš vysoká. Pro srovnání lze opět 

uvést údaj Eurostatu z roku 2016, který se tentokrát týká všech věkových skupin, tedy 25–64 

let. V tomto roce byla v České republice účast na vzdělávání 46,1 %. U mladší skupiny lidí 

ve věku 45–54 let pak byla zaznamenána účast 49,3 %, tedy téměř dvakrát více oproti skupině 

starší (Eurostat, 2020, nestránkováno). Jelikož mohou mít senioři, kteří už nejsou ekonomicky 

produktivní, poměrně dost volného času, zásadní roli ve vzdělávání hraje např. jejich sociální 

situace a profese. Důležité také je to, zda se již v minulosti vzdělávali, popř. vliv konkrétní 

motivace.  

Špatenková a Smékalová (2015, s. 72) zdůrazňují, že motivace určuje, „zda senior do 

vzdělávacího procesu vstoupí, zda v něm setrvá nebo ho ukončí“. Autorky (tamtéž) navíc 

poukazují na skutečnost, že v případě vzdělávání má významný vliv především motivace 

vycházející z vnitřních pohnutek, protože vzdělávání je obvykle dobrovolné a zaměření si volí 

každý účastník sám. To potvrzuje také Doetinchem (©2020, nestránkováno), která je jedním 

z hlavních členů American Society on Aging. Kalvach a kol. (2004, s. 439) rovněž vymezují, co 

motivaci k aktivitě podporuje. Jedná se zejména o důraz na praktickou každodennost, 

smysluplnost, dobrovolnost, příjemnost, sociální přiměřenost, úspěšnost, podporu 

a podmiňování (tamtéž). Šerák (2009, s. 193–194) mezi motivy starších občanů k dalšímu 

vzdělávání zahrnuje sociální integraci, udržování psychické a sociální aktivity a soběstačnosti. 

Dále zmiňuje snížení pocitu osamění, naplnění zájmů nebo kompenzaci toho, co dotyční lidé 

v dobách své ekonomické aktivity nestihli (tamtéž). Špatenková a Smékalová (2015, s. 73) řadí 

mezi motivy také naplnění zájmů účastníka, kdy chtějí senioři získávat více informací o věcech, 

jež je zajímají. Autorky (tamtéž) zdůrazňují, že zájem o vzdělávání spolu s vnímáním jeho 

smyslu jsou pro celý proces klíčové. Motivací může být i to, že vzdělávání seniorům usnadňuje 

uplatnění na trhu práce či v oblasti dobrovolnických aktivit (tamtéž, s. 74). Senioři se nejčastěji 

chtějí věnovat oborům, o něž projevovali zájem i v minulosti. Jindy mají naopak potřebu 

vykonávat to, na co dříve neměli čas (Šerák, 2009, s. 194). 

Z podkapitoly 3.2 je zřejmé, že vzdělávání seniorů je spojeno se zásadními specifiky. Mezi ně 

patří především docilita, tedy schopnost učit se, a to i ve vyšším věku. Tato schopnost se 

v průběhu života výrazně proměňuje. U starších lidí jsou patrné zejména vyšší nároky na dobu 
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potřebnou k učení či zhoršení mechanické paměti. Intelektové schopnosti se však mohou 

vyvíjet i v tomto věku. 

Při vzdělávání seniorů musí být brán zřetel i na fyzické změny, které jsou s tímto životním 

obdobím spojeny. Ty mohou být jednou z příčin diskriminace. V kontextu edukace této cílové 

skupiny hraje rovněž zásadní roli motivace a možnost navázat na už existující zkušenosti. 

Neméně důležitým faktorem je pak smysl vzdělávání.  

3.3 Možnosti vzdělávání klientů v domovech pro seniory 

Vzdělávací aktivity v domovech seniorů (blíže k těmto zařízením viz kapitola 4) zdaleka nejsou 

tak komplexní jako aktivity volnočasové. Zpravidla netvoří ucelený rámec a mají spíše 

příležitostný charakter. V pobytových zařízeních se v rámci vzdělávacích aktivit nejčastěji 

setkáváme s besedami a přednáškami na různá témata (Janiš a Skopalová, 2016, s. 97).  

Vzdělávací aktivity se realizují interně či externě, případně pak ve spolupráci s různými 

vzdělávacími institucemi (zdroj: vlastní empirické šetření, blíže viz podkapitola 5.4.1). 

V empirickém šetření níže respondentky uváděly konkrétně dvě instituce, a to Akademii třetího 

věku a Klub seniorů. V některých zařízeních pak mohou probíhat přednášky, které zaštiťují 

např. Univerzity třetího věku. Přestože podstatou práce není podrobný popis institucionálního 

zabezpečení vzdělávání seniorů, kvůli lepší provázanosti celého textu budou tyto tři instituce 

krátce představeny.  

Univerzity třetího věku, u kterých se vžila také zkratka U3V, jsou pravděpodobně nejznámější 

podobou institucionálního vzdělávání seniorů. První z nich byla založena roku 1973 na 

Univerzitě společenských věd v Toulouse profesorem Pierrem Vellasem (Špatenková 

a Smékalová, 2015, s. 89). Na území tehdejšího Československa pak U3V vznikaly zejména od 

poloviny 80. let 20. století. Obsahem se studium na U3V nejčastěji podobá obsahu standardních 

přednášek na dané vysoké škole (Adamec, Kryštof a Šolc, 2011, s. 18). Spektrum nabídky kurzů 

je opravdu rozmanité a podle Adamce, Kryštofa a Šolce (tamtéž, s. 19) zahrnuje téměř všechny 

vědní obory. Ke studiu jsou pak obvykle přijímáni uchazeči, kteří dosáhli hranice důchodového 

věku, v některých případech však mohou být i mladší. Autoři (tamtéž, s. 19) uvádějí: „Obsahu 

kurzů U3V jsou samozřejmě přizpůsobeny i metody a formy vyučování seniorů, které odrážejí 

aktuální vývoj a poznatky ve vědách o vzdělávání dospělých a jsou adekvátní cílové skupině.“ 
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Jako příklad těchto přednášek lze uvést vzdělávací projekt Univerzity třetího věku MU, do 

něhož byl zapojený Domov pro seniory Předklášteří v okrese Brno-venkov. Vzdělávací kurz na 

téma Duševní hygiena v seniorském věku zahrnoval šest přednášek, které se konaly jednou 

týdně dvě hodiny. Za tímto účelem do domova dojížděla lektorka. Vzdělávací kurz měl mezi 

klienty velmi pozitivní ohlasy a úspěšně jej absolvovalo 13 ze 14 účastníků (Franc, 2015,  

s. 27–28).  

Akademie třetího věku (někdy též A3V) představují středně náročnou formu zájmových 

vzdělávacích aktivit pro seniory (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 78). Jejich historie na našem 

území sahá do 80. let 20. století – první kurz A3V se uskutečnil pod záštitou Československého 

červeného kříže v roce 1983 v Přerově (Špatenková a Smékalová, 2015, s. 94). A3V se mohou 

podobat U3V, na rozdíl od vysokých škol je však zajišťují jiné instituce – např. knihovny, 

kulturní střediska, VOŠ apod. (Ondráková a kol., 2012, s. 46). Studium na A3V mohou 

doplňovat i zájmové a pohybové aktivity (Špatenková a Smékalová, 2015, s. 94). 

A3V se do jisté míry podobá projekt Vzdělávání bez bariér Domova seniorů TGM na 

Berounsku. Zařízení ve spolupráci s gymnáziem, učilištěm a střední školou pořádá lokální 

vzdělávací program pro seniory. Přednášky nejprve vedli zejména učitelé, postupně se však do 

výuky začali aktivně zapojovat i studenti. Smyslem projektu, který mimo jiné získal pozornost 

Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, je především doplnění a obnova vědomostí starších 

lidí, podpora duševního a fyzického zdraví či prohlubování mezigeneračního porozumění 

(Domov seniorů TGM, © 2020, nestránkováno). 

Kluby seniorů jsou pak typem institucionalizovaného sdružování seniorů, jenž se zaměřuje 

především na zájmové vzdělávání (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 79). Vzdělávací aktivity 

v klubech seniorů jsou rozmanité, obvykle však probíhají spíše příležitostně a netvoří ucelený 

rámec (Ondráková a kol., 2012, s. 46). Tyto aktivity mají nejčastěji podobu besed či přednášek, 

kluby však pořádají i výlety, vycházky, kulturní nebo sportovní aktivity apod. Aktivity bývají 

standardně jednorázové (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 79). Janiš a Skopalová (2016, s. 95) 

uvádějí, že kluby seniorů zpravidla spadají pod sociální péči a lze se s nimi setkat jako se 

samostatným zařízením či součástí institucí, jako jsou právě domovy seniorů. 

V kontextu vzdělávání klientů existuje také interně či externě realizovaná výuka cizích jazyků. 

V domovech pro seniory se však tato aktivita objevuje spíše výjimečně (zdroj: vlastní empirické 

šetření, blíže viz podkapitola 5.4.1). Mlýnková (2011, s. 159) nicméně učení se cizímu jazyku 
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považuje za jeden z vhodných způsobů tréninku paměti starších lidí v sociálním zařízení. Tato 

aktivita může podle autorky probíhat i formou soutěže (tamtéž). Podle Gramelové (2018, 

nestránkováno), jazykové mentorky v centru pro vzdělávání seniorů Elpida, je ale při 

jazykovém vzdělávání studentů ve věku 55+ důležité brát v potaz např. to, že nemají tolik času, 

jak se na první pohled může zdát. Zároveň je u této cílové skupiny běžná poměrně častá absence 

kvůli onemocnění a překážkou může být třeba i memorování či malá písmenka v učebnicích 

(tamtéž).  

Podle Mlýnkové (2017, s. 24) jsou pak edukační činnosti nedílnou součástí práce veškerého 

personálu domovů. Tato podoba edukace se nicméně vztahuje zejména k oblasti zdraví, 

sebepéče a osvojování vědomostí, které se týkají manuálních dovedností. Pro zajištění 

efektivity vzdělávání je nutné, aby byl vztah mezi klientem a pracovníkem partnerský, nikoliv 

autoritativní. K úspěšnému osvojení nových informací je také zapotřebí poskytnout starším 

lidem dostatek času na přemýšlení a opakování (tamtéž, s. 25–27). 

Faktory ovlivňující edukaci klientů vycházejí z předchozích kapitol. Je proto zásadní, aby 

pracovníci domovů při volbě vzdělávacích programů reflektovali specifika této cílové skupiny. 

I v tomto případě pak platí, že účast klientů musí být dobrovolná.   

http://elpida.cz/
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4 Domovy seniorů  

V této kapitole budou specifikovány domovy seniorů, které jsou pro práci klíčové. Nejprve je 

stručně představen jejich historický kontext. Zmíněno je rovněž legislativní zakotvení 

a zákonem stanovená kritéria, jimiž se vyznačují. V kapitole jsou dále nastíněny změny, které 

mohou po příchodu do domovů u starších lidí nastat. Zvláštní pozornost je věnována adaptaci 

klientů a potenciálnímu přínosu volnočasových aktivit a vzdělávání. 

Na českém území sahá historie těchto zařízení do období středověku. Klíčovou úlohu měla 

zejména církev – při klášterech a kostelech zakládala útulky pro staré lidi a další znevýhodněné 

skupiny. Ke konci 18. století byl pak v Praze zřízen chorobinec s oddělením pro duševně 

nemocné staré ženy a muže. Nicméně v tomto období se péče týkala zejména chudiny a sirotků 

(Matoušek a kol., 2001, s. 111, 115). 

O téměř dvě století později, v době meziválečného Československa, začaly bohatší obce 

zřizovat tzv. starobince (tamtéž, s. 121). V kontextu péče o staré se zároveň dostávalo 

do popředí doplňování počtu ústavů (tamtéž, s. 127). Situace po roce 1948 byla výrazně 

ovlivněna politickými změnami, během nichž došlo k zestátnění domovů pro staré lidi. Ty byly 

ve většině případů změněny na zdravotnická zařízení. Jelikož se ale ukázalo, že se mnozí lidé 

o své starší příbuzné starat nemohou a kapacita domovů nestačí, postupně se vracely 

k původnímu účelu (tamtéž, s. 142). 

V 60. letech 20. století se na našem území začaly objevovat nové trendy v přístupu ke starším 

lidem. J. A. Trojanem byla v rámci Thomayerovy nemocnice představena koncepce 

gerontologické ambulance a na obyvatele domovů důchodců se začalo více nahlížet jako na 

klienty než na nemocné (tamtéž, s. 145–146). V průběhu 70. let se pak pečovatelská služba 

o staré lidi dále rozšiřovala. Vznikaly domovy soustředěné péče pro staré lidi či denní 

stacionáře a sociální péče se začínala obnovovat (tamtéž, s. 147–148). Po roce 1989 se mimo 

jiné dostává do popředí trend deinstitucionalizace sociálních služeb, tedy „vytváření alternativ 

k tradiční, většinou ústavní péči, …“ (tamtéž, s. 152). Ten je patrný dodnes.  

Podle ČSÚ bylo v roce 2019 v České republice celkem 524 domovů pro seniory, přičemž 

kapacita služby činila 36 688 lůžek (ČSÚ, 2020d, nestránkováno). K 31. 12. 2019 bylo 

evidováno celkem 35 275 klientů takových domovů (ČSÚ, 2020f, nestránkováno). Domovy 

seniorů jsou nejpočetnějším zařízením sociálních služeb v ČR, právě v nich se nachází nejvíce 

klientů. Fakt, že jsou v naší zemi nejvyhledávanějším zařízením vůbec, potvrzuje také 
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evidovaný počet neuspokojených žádostí v jednotlivých zařízeních, který v roce 2019 činil 

60 643, z toho 6 943 v hlavním městě Praze. Pro srovnání – v domovech se zvláštním režimem, 

které jsou po domovech seniorů druhé nejžádanější, bylo v roce 2019 evidováno 26 145 

neuspokojených žádostí, tedy téměř dvaapůlkrát méně (ČSÚ, 2020a, nestránkováno). Tyto 

trendy byly patrné i v předešlém roce. 

Údaje z roku 2019 potvrzují, že je o domovy seniorů stále velký zájem. Přijetí však mnohdy 

nebývá snadné. Příchod do domova je navíc v životě seniorů velmi zásadním zlomem, s nímž 

se každý vyrovnává odlišně. Potenciální dopady příchodu do takového zařízení včetně toho, jak 

mohou při adaptaci pomoci aktivity, které domovy nabízejí, budou blíže popsány níže. 

V následující podkapitole však bude nejprve věnována pozornost vymezení domovů pro 

seniory v českém zákoně.  

4.1  Legislativní zakotvení domovů seniorů v českém zákoně 

Domovy pro seniory se podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, řadí mezi 

zařízení sociálních služeb. „V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby“ (Česko, 2006b, nestránkováno). 

V domovech pro seniory jsou dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

poskytovány tyto základní činnosti: 

• „poskytnutí ubytování; 

• poskytnutí stravy; 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

• sociálně terapeutické činnosti; 

• aktivizační činnosti; 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí“ (Česko, 2006b, nestránkováno). 

V § 15 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, jsou tyto činnosti dále rozvedeny. Vzhledem k tématu práce jsou zásadní zejména 

sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Ty jsou vymezeny následovně: 



47 
 

• „sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob; 

• aktivizační činnosti: 

1. volnočasové a zájmové aktivity, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností“ (Česko, 2006a, nestránkováno). 

Při posuzování přijetí či nepřijetí klienta do domova jsou zohledňována kritéria, která určuje 

zřizovatel. Každé kritérium má několik úrovní, ty jsou různě bodově ohodnoceny a celkový 

bodový součet je pak důležitým faktorem při rozhodování o přijetí nebo nepřijetí. V případě 

níže vybraných domovů seniorů v Praze se jednalo např. o kritéria věku, individuální situace, 

bytových podmínek, zdravotního stavu či příspěvku na péči, který je taktéž specifikován 

v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zdroj: vlastní šetření na internetu). 

Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, se musí řídit veškerá zařízení sociálních 

služeb, aby byla zaručena kýžená kvalita. Je též patrné, že domovy seniorů nemají být pouze 

místem, kde bude klientům poskytnuto ubytování a strava. Neméně důležitou roli zde hrají 

sociální kontakty a aktivizace. 

4.2  Změny v životě seniorů po příchodu do domova 

V souvislosti se změnami ve starším věku se hovoří o tzv. relokačním syndromu, který je 

definován jako „závady a poruchy přizpůsobení na některé závažné životní události, jako je 

např. změna pracovní činnosti, změna bytu, rozvod, ovdovění, a to zejména u starších osob“ 

(Kohoutek, ©2005–2021, nestránkováno). Jelikož bývají starší lidé méně adaptabilní, po 

příchodu do domova seniorů se u nich může objevit tzv. translokační šok, tedy šok z přemístění. 

Ten se nejčastěji projevuje plačtivostí, náladovostí, nervozitou nebo rozčilením. Výjimkou 

nebývají ani poruchy spánku, odmítání jídla a pomoci, agrese či naopak pasivita (Haškovcová, 

1990, s. 195). Jako reakce na stresující situaci se může objevit také stažení do sebe či apatie 

a rezignace (Kalvach a kol., 2004, s. 437). Na rozdíl od běžného stěhování se totiž lidé do těchto 

domovů přesouvají ve chvíli, „když se samota stane nesnesitelnou, když doma všechno 

bezpečně nezvládnou nebo když se o ně jejich děti bojí“ (Pichaud a Thareau, 1998, s. 31). 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/bajt-byte-bajt
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Autoři (tamtéž) navíc upozorňují, že si mnoho seniorů neuvědomuje, že zde budou pobývat do 

konce života. Je tedy zásadní, aby měli dostatek času se na takovou změnu připravit. Tento fakt 

zdůrazňuje i Haškovcová (1990, s. 186), jež konstatuje, že „z domova důchodců se neodchází; 

tam cesta života jednoho dne končí“. Autorka (tamtéž) rovněž poukazuje na skutečnost, že se 

seniorům do domovů mnohdy nechce. Přesun totiž může znamenat ztrátu jistoty a intimity, 

stejně jako traumatizující pocity z toho, že se budou muset přizpůsobit cizímu prostředí nebo 

lidem, které neznají (tamtéž). Jako nejlepší varianta se tedy pochopitelně jeví situace, když se 

pro odchod rozhodnou sami senioři. Mezi největší rizika, jež s nástupem do tohoto zařízení 

mohou souviset, patří: 

• „změna prostředí, neznalost nových prostor a lidí; 

• porušení mezilidských vazeb a dosavadní seberealizace (participace);  

• ztráta či ohrožení autonomie a soukromí; 

• změna sebehodnocení a životní perspektivy; 

• ztráta či omezení kontaktů s vnějším světem; 

• různé formy deprivace; 

• nevhodné jednání personálu anebo spolubydlících“ (Kalvach a kol., 2004, s. 495). 

Některé potenciální dopady uvádí také Haškovcová (1990, s. 194), a to narušení mezilidských 

vztahů, změnu prostředí a sebehodnocení, které mohou přispívat ke zhoršení celkové adaptace 

starších lidí v domově seniorů. Na to musí být zaměstnanci domovů připraveni a dělat vše pro 

to, aby novému klientovi pomohli toto těžké období překonat (Pichaud a Thareau, 1998, s. 31). 

Podle autorů (tamtéž, s. 32) je však smutek naprosto normální reakcí na vzniklé změny a ztráty 

a každý člověk se s ním vyrovnává jinak. Gielas (2006, s. 16) pak tvrdí, že se u více než třetiny 

nových klientů během prvního dne projevují strach, pochyby, smutek či deprese, které 

nejčastěji pramení ze stresu vyvolaného špatnou aklimatizací. V úspěšném adaptačním procesu 

by proto neměly chybět následující prvky: 

• „dobrovolnost vstupu; 

• poučenost, znalost prostředí; 

• podpora orientace v realitě (v prostoru i čase) a bezbariérovost prostředí; 

• zachování důvěrnosti, důstojnosti, lidské slušnosti, projevování zájmu a akceptace; 

• přirozenost, civilnost, domáckost; 

• informovanost o pravidlech života v zařízení; 
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• důsledné aktivní eliminování šikany a nevhodného zacházení; 

• animace, nabídka dostatečného spektra aktivit; 

• cílevědomá práce s klientem po přijetí“ (Kalvach a kol., 2004, s. 497–498). 

Z uvedeného výčtu je patrné, že zde významnou roli hrají také aktivity, které domovy svým 

klientům nabízejí.  

Maťhová a Formánková (2014, s. 59) se ve svém výzkumu zaměřily na spokojenost klientů 

domova seniorů v Písku s nejrůznějšími oblastmi života v tomto zařízení. Mezi ně patřilo 

i využití volného času. Zvolena byla metoda polostrukturovaných rozhovorů s 20 klienty  

(12 žen, osm mužů), přičemž devět respondentů patřilo do věkové skupiny 60–74 let, devět do 

skupiny 75–89 let a dva dotazovaní byli starší 90 let (tamtéž, s. 60). 

Přestože nejčastějším důvodem pro odchod do domova byla potřeba každodenní péče  

(šest respondentů), 15 z 20 respondentů uvedlo, že by se do svého vlastního domova nevrátilo. 

Jedním ze zmíněných důvodů byly nově získané sociální kontakty a nabídka volnočasových 

aktivit. Autorky se zaměřily také na kvalitu života klientů. 18 z 20 dotazovaných zmínilo, že za 

největší pozitivum bydlení v rezidenčním zařízení považují společnost dalších klientů, pořádání 

nejrůznějších aktivit a oslav. 16 z 20 klientů pak dodalo, že se podobných akcí před příchodem 

do domova účastnilo pouze zřídka (tamtéž, s. 61–62). 

75 % klientů oceňovalo možnost vybírat si ze široké nabídky volnočasových aktivit. Výzkum 

ukázal, že se 11 z 20 dotazovaných účastnilo alespoň nějakých aktivit, přičemž 13 z 20 lidí bylo 

s nabídkou aktivizačních programů spokojeno. Výsledky také ukazují, že si 13 z 20 klientů 

mohlo plánovat svůj den podle vlastních potřeb a nemuselo striktně dodržovat denní režim 

(tamtéž, s. 62, 64). 

I tyto faktory tak nejspíše přispěly k tomu, že více než třetina klientů hodnotila svůj život jako 

lepší než ve vlastním bydlení a na pobyt v domově seniorů se rychle adaptovala (tamtéž, s. 61). 

V rámci výzkumů týkajících se domovů seniorů ve střední Evropě lze uvést také studii 

Szafranek (2014, s. 200). Ta se blíže zaměřila na průběh adaptace. Šetření mělo podobu 

rozhovorů se 60 respondenty ve věku 60+, kteří jsou klienty celkem tří domovů seniorů 

v Polsku. Szafranek se respondentů ptala, zda si dokážou vybavit svůj první den v domově a zda 

si pamatují, jak adaptace probíhala. Celkem 29 respondentů bylo s průběhem adaptace 

spokojeno a uvedlo, že první den probíhal hladce, 19 respondentů uvedlo, že byla situace ze 
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začátku špatná, ale postupně si zvykli, a dalších devět seniorů označilo adaptaci za neúspěšnou 

s negativními následky. Jeden respondent si na tento den nevzpomínal a dva zbývající pak 

nepocítili žádnou závratnou změnu (tamtéž, s. 208).  

Autorka (tamtéž, s. 211) se také zaměřila na to, zda klienti považují zařízení za svůj domov. 

Celkem 45 lidí uvedlo, že by se již do původního obydlí vrátit nechtěli, 12 z těchto lidí by 

nemělo kam, devět by nechtělo ze zdravotních důvodů a jedna respondentka sdělila, že teprve 

po příchodu do domova začala skutečně žít. Celkem 15 respondentů pak uvedlo, že by se rádi 

vrátili zpět domů, šest z nich však pouze tehdy, kdyby měli někoho, kdo se o ně postará. Zde je 

vhodné zmínit, že nejčastějším důvodem pro příchod do domova (24 z 60 respondentů) bylo 

právě špatné zdraví či samota (tamtéž, s. 201). Nejčastějším důvodem, proč by se respondenti 

rádi vrátili domů, však nebyl vyloženě odpor k domovu seniorů jako takovému, ale spíše stesk 

po domově vlastním (tamtéž, s. 211). Szafranek (2014, s. 207) při tomto šetření vycházela např. 

z Gielase (2006, s. 15), který tvrdí, že pro hladký průběh adaptace nových klientů v domově 

seniorů jsou důležité mimo jiné právě volnočasové aktivity.  

Význam aktivit na kvalitu života seniorů potvrzují také výzkumy z USA. Mitchell a Kemp 

(2000, s. 123) prokázali významnou korelaci mezi participací v aktivitách a kvalitou života 

v domovech. Cutchin a kol. (2003, s. 240) pak zjistili, že jak komunitní aktivity, tak ty nabízené 

domovy, měly přímý a pozitivní vliv na vnímání zařízení jako domova. 

Z této podkapitoly je zřejmé, že přechod do domova seniorů může být pro starší lidi stresující 

záležitostí, neboť se standardně jedná o doživotní změnu. Velmi důležitý je v tuto chvíli vhodný 

adaptační proces a celková práce s klientem. Ta může zahrnovat např. vstupní pohovor, 

průběžné hodnocení adaptačního procesu a určení člověka, na nějž se může klient během 

prvních měsíců pobytu obracet (Kalvach a kol., 2004, s. 498). 

Výzkumy výše ukázaly možný pozitivní vliv aktivit na adaptaci a kvalitu života klientů. Není 

však vhodné, aby je senioři pouze pasivně přijímali, velmi důležité je také to, aby se do nich 

sami aktivně zapojovali. Proto Rheinwaldová (1999, s. 11) zdůrazňuje význam  

tzv. terapeuticko-rekreačních, resp. aktivizačních pracovníků, kteří by měli být přítomni ve 

všech zařízeních a starat se o denní zábavně-terapeutický program. Autorka popisuje, že je pro 

úspěch aktivizace podstatné, aby se aktivity obměňovaly a odrážely potřeby klientů. Dále 

poukazuje na roli motivace nejen profesionálních pracovníků, ale i dobrovolníků, kteří se na 

programech taktéž podílejí (tamtéž, s. 11–12). Záměrem těchto pracovníků by nemělo být 
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„uměle“ vytvářet program, ale spíše dbát na to, aby v domově vznikla přirozená atmosféra, 

v níž budou mít klienti možnost se aktivit účastnit (Kalvach a kol., 2004, s. 438).  
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5 Empirické šetření: Identifikace možností aktivizace  
ve vybraných domovech seniorů 

V této kapitole se věnuji prezentaci empirického šetření, jehož smyslem je identifikace 

možností aktivizace ve vybraných domovech seniorů v Praze. Jelikož se aktivity v těchto 

zařízeních neustále rozšiřují, je bližší zkoumání dané problematiky žádoucí. Nejprve 

představuji cíl šetření a výzkumné otázky. Následně uvádím metodiku šetření, výzkumný 

vzorek a průběh šetření. Získaná data poté interpretuji. V závěrečné diskusi jsou nejdůležitější 

poznatky z šetření shrnuty a porovnány s výsledky již provedených výzkumů.  

5.1  Cíl empirického šetření a výzkumné otázky 

Cílem empirického šetření je identifikovat možnosti aktivizace ve vybraných domovech 

seniorů v Praze, a to především z hlediska potenciálního dopadu na adaptaci a kvalitu života 

klientů. Za tímto účelem jsou formulovány následující výzkumné otázky:  

1. Jaké volnočasové aktivity a možnosti vzdělávání jsou klientům ve 

vybraných domovech seniorů k dispozici? 

2. Jakým způsobem mohou být v adaptačním procesu využity volnočasové aktivity 

a vzdělávání? 

3. Projevují se u klientů, kteří se pravidelně zúčastňují aktivizačních programů, zejména 

fyzické a psychické změny, nebo můžeme pozorovat i některé další? 

5.2  Metodika empirického šetření  

Pro tvorbu empirického šetření jsem zvolila kvalitativní přístup. Mezi jeho výhody patří např. 

možnost získání podrobného popisu a vhledu při zkoumání dané problematiky (Hendl, 2016,  

s. 48), což bylo vzhledem ke snaze blíže proniknout do možností aktivizace klientů v domovech 

seniorů zapotřebí. 

Šetření probíhalo formou polostrukturovaných rozhovorů. Ty umožňují tazateli přizpůsobovat 

otázky podle situace a určovat jejich pořadí. Zároveň však dovolují strukturovanější vedení 

rozhovorů a usnadňují jejich srovnání (Hendl, 2016, s. 178–179). 

Samotný rozhovor (viz příloha A) tvoří 25 otázek rozdělených do několika sekcí. První čtyři 

otázky se týkají obecných informací o domově, klientech a aktivizačních pracovnících. Po 

vyhodnocení mi umožnily sestavit stručné charakteristiky jednotlivých zařízení. Následující 
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sekce je věnována aktivizačnímu programu, jeho tvorbě a frekvenci aktivit. Pozornost jsem 

zaměřila také na faktory týkající se samotných klientů. Další sekce se pak zabývá příchodem 

seniorů do domova a jejich adaptací. Smyslem poslední otázky bylo vystihnout možné pozitivní 

změny, jež lze u klientů, kteří se aktivit zúčastňují, pozorovat. 

5.3  Výzkumný vzorek a průběh šetření 

Pro určení výzkumného vzorku jsem nejprve definovala základní soubor. Zvolila jsem  

tzv. kriteriální vzorkování, tedy „výběr všech případů splňující daná kritéria“ (Hendl, 2016, 

s. 156). Důvodem pro tento postup byla snaha o vytvoření co nejvíce homogenní skupiny. 

V Registru poskytovatelů služeb zřizovaném MPSV byla vymezena následující kritéria: 

• druh služby: domov pro seniory; 

• forma poskytování: pobytová; 

• kraj a okres: hlavní město Praha; 

• typ: právnická osoba; 

• právní forma: příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. 

K 28. 10. 2020 bylo takto evidováno 15 domovů seniorů (MPSV ČR, 2020, nestránkováno). 

Ty tedy tvoří základní soubor. S prosbou o účast ve výzkumu byly telefonicky osloveny 

aktivizační pracovnice všech těchto zařízení, přičemž 11 domovů, které se do projektu zapojily, 

označujeme jako výzkumný vzorek. V průběhu realizace empirického šetření jsem byla 

v kontaktu pouze se ženami. Jelikož ale v některých domovech působí také muži, zmiňuji se 

v rámci charakteristik jednotlivých zařízení (níže) o aktivizačních pracovnících obecně.  

Vzhledem k velmi vážné epidemiologické situaci, která způsobila úplná uzavření domovů pro 

návštěvy, byly rozhovory s těmito 11 pracovnicemi realizovány online pomocí Skype, 

WhatsApp či platformy meet.jit.si. Sběr dat se uskutečnil v průběhu října a listopadu 2020. 

Přestože by mohlo být zajímavé realizovat kvalitativní či kvantitativní šetření mezi samotnými 

klienty, v době zákazu návštěv tato varianta nebyla možná. Podle slov pracovnic byli klienti 

natolik zaneprázdněni online komunikací s rodinou, že by se výzkumu nejspíše odmítali 

zúčastnit. S přihlédnutím k pokročilejšímu věku klientů se navíc jako vhodnější jevil osobní 

kontakt. 

Délka rozhovorů se pohybovala okolo 35 minut. K záznamu rozhovorů jsem využila diktafon 

a následně doslovnou transkripci. Data jsem vyhodnotila pomocí tematické analýzy. Všechny 
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respondentky byly s touto skutečností seznámeny a taktéž bylo avizováno, že po vyhodnocení 

dat budou veškeré záznamy smazány. Prostřednictvím e-mailu jsem pracovnicím zaslala 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu (viz příloha B). Vzhledem k online prostředí byl 

zvolen tzv. pasivní souhlas, který nevyžaduje podpis účastníka (Hendl, 2016, s. 157), 

respondentky na tento e-mail pouze odpovídaly slovy souhlasím. V souladu s etickými 

zásadami výzkumu byly jména pracovnic i názvy jednotlivých domovů anonymizovány. Pro 

lepší orientaci jsem pracovnice i zařízení, v nichž pracují, označila stejným písmenem (po vzoru 

domova A níže). 

Základní údaje o jednotlivých domovech 

Domov A funguje přibližně 20 let. Je zde ubytováno 16 klientů a jejich průměrný věk činí  

89 roků. V zařízení je pouze jedna aktivizační pracovnice, tedy respondentka – pracovnice A. 

Domov B má dlouholetou tradici a před několika lety byly pro jeho provoz zvoleny dva 

zrekonstruované objekty. V obou dohromady je přibližně 300 klientů, průměrný věk těchto lidí 

činí 85 let. V budovách pracuje celkem sedm aktivizačních pracovníků.  

Domov C byl založen v 90. letech 20. století. Ubytovává 220 klientů v průměrném věku 88 let. 

Domov je rozdělen do sedmi pater a na každém z nich působí jeden aktivizační pracovník.  

Domov D funguje od 70. let 20. století. Nyní je zde ubytováno necelých 200 lidí a jejich 

průměrný věk činí 87 let. V zařízení působí šest aktivizačních pracovníků na HPP a jeden na 

DPP. 

Domov E byl založen v 90. letech 20. století. Žije zde 260 klientů v průměrném věku 88 let. 

Domov zaměstnává čtyři aktivizační pracovníky. 

Historie Domova F sahá do období před cca 20 lety. Zařízení ubytovává 48 klientů, jejichž 

průměrný věk je 90 let. Programy zde mají na starosti dva aktivizační pracovníci. 

Vznik Domova G se pojí s dobou po roce 2000. Ve dvou budovách žije dohromady okolo  

85 klientů a jejich průměrný věk činí 87 let. V zařízení jsou zaměstnáni dva pracovníci 

aktivizace. 

Domov H funguje od 80. let 20. století. Jeho služeb využívá přibližně 250 klientů v průměrném 

věku 85+. Pracuje zde sedm aktivizačních pracovníků. 
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Domov I je starý přibližně 10 let. Je zde 35 klientů a jejich průměrný věk činí 90 let. 

Momentálně je tady plně zaměstnaná pouze respondentka, tedy pracovnice I, a jedna další 

aktivizační pracovnice je ve zkušební době. 

Domov J je zřejmě nejnovější, podle pracovnice J letos zařízení zahájilo sedmý rok své 

působnosti. Domov má 23 klientů v průměrném věku 88 let. O činnosti se stará právě tato 

pracovnice, která se někdy střídá s aktivizačními pracovníky jiné služby. 

Domov K vznikl v 60. letech 20. století. Momentálně v něm žije okolo 145 klientů, kterým je 

průměrně 85 let. V domově jsou čtyři stálí aktivizační pracovníci a dva externí. 

Ve většině domovů pak v rámci aktivizace působí další pracovníci – psychoterapeuti, 

ergoterapeuti, muzikoterapeuti, arteterapeuti, vedoucí aktivizace apod. 

5.4  Interpretace získaných dat 

Odpovědi respondentek byly po transkripci podrobeny tematické analýze, vymezená témata 

jsou prezentována níže. Využity byly parafráze výpovědí aktivizačních pracovnic, celý text pak 

obohacují doslovné citace (pro lepší přehlednost kurzívou). Ve výjimečných případech byly 

citace, zejména kvůli přeřeknutím, mírně poupraveny. Jednotlivá témata doplňují také shrnutí 

a interpretace autorky. Vzhledem k epidemiologickému stavu respondentky odpovídaly tak, 

aby situace odrážela realitu před uzavřením domovů seniorů. 

5.4.1 Aktivizace 

Prvním klíčovým tématem je samotná aktivizace klientů, její rozvržení, druhy a konkrétní 

činnosti.  

Ve všech 11 domovech je v podstatě totožný denní režim. Po ranní hygieně a snídani je prostor 

pro dopolední aktivizační program. Okolo 14. hodiny, tedy po obědě a odpočinku, je běžné 

v aktivitách pokračovat. Pozdní odpoledne už je pro klienty spíše relaxační, následuje večeře 

a spánek. Senioři si však mohou den přizpůsobit a nemusí striktně dodržovat jednotlivé časy. 

Pracovnice B zdůrazňuje následující: „Aktivizaci by měl bejt věnovanej celej ten den, protože 

aktivizace je nedílnou součástí pečovatelů a pečovatelský služby. Svým způsobem všechno by 

se mělo týkat aktivizace.“ Pracovnice E pak vysvětluje rozdělení činností na dopolední 

a odpolední takto: „Dopoledne jsou spíš věci, který jsou intelektuálně a tělesně náročnější, 

a odpoledne je to dělaný spíš jakoby zájmově. Jako to má člověk v běžným životě, že dopoledne 

chodíte do práce a odpoledne se věnujete svýmu hobby.“ 
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Všechny domovy realizují tzv. individuální a skupinovou aktivizaci. Šetřením jsem však 

zjistila, že aktivizační pracovnice chápou toto dělení jinak, než je uvedeno v odborné literatuře 

(např. výše zmínění Kalvach a kol., 2004, s. 441). Za individuální aktivizaci považují stav, kdy 

se věnují každému klientovi zvlášť, tedy to, co Kalvach a kol. (tamtéž) označují jako tzv. 

párovou aktivizaci. Pracovnice tak oddělují činnosti spadající do individuální aktivizace a 

samostatné aktivity klientů (což je podle Kalvacha a kol. právě individuální aktivizace).  

Pracovnice domovů dále hovořily o volnočasových aktivitách, které jsou v domovech 

realizovány. Smyslem tohoto textu není striktně kategorizovat jednotlivé činnosti nebo 

specifikovat četnost jejich výskytu (to vzhledem k jejich častému překrývání ani nelze). Jsou 

zde však představeny ty aktivity, které si respondentky vybavovaly nejčastěji.  

Zajímavou myšlenkou na úvod je výrok pracovnice J: „Podle mě aktivita u uživatelů domova 

seniorů je to, že si řeknou večer – Ten den jsem si užil. Ona je třeba aktivita, i když já třeba 

udělám paní kafe, sednu si a chytnu ji za ruku a povídám si s ní. I to je vlastně aktivita.“ 

Domovy seniorů však pochopitelně nabízejí pestré aktivizační programy. Jednou z nejčastěji 

zmiňovaných aktivit bylo cvičení, které uvedlo devět pracovnic. Čtyři z těchto pracovnic navíc 

dodaly, že jejich domovy nabízejí i nejrůznější sportovní aktivity (např. kuželky, pétanque, 

šipky, střílení z luku, florbal apod.). Respondentky také velmi často hovořily o cvičení paměti 

a kognitivním tréninku, pečení a vaření a nejrůznějším tvoření, dílnách či výtvarných pracích. 

I tyto aktivity byly uvedeny devětkrát. O něco méně byla zmiňována reminiscence (osmkrát), 

promítání filmů a nejrůznějších dokumentů (sedmkrát) či společné čtení a předčítání (taktéž 

sedmkrát). Několik pracovnic (šest) si dále vzpomnělo na hudební aktivity a zpívánky, 

společenské hry (např. karty, deskové hry, hádanky, bingo) či keramiku. Zpestřením pak může 

být tzv. kavárna/ posezení s kávou (taktéž šest). „Myšlenka toho je taková, že se cítí opravdu 

jako v kavárně. Takže jim nabízíme kávu, čaj, zákusek anebo chlebíček a klienti za to potom 

zaplatí. Mají na stole ceník, pouštíme jim hudbu, aby se cejtili dobře, a oni tam mají vlastně 

čas na to, aby si vypili v klidu kafe, dali si ten zákusek a pokecali spolu,“ uvedla pracovnice K. 

Ve výpovědích se objevovaly také kulturní programy či bohoslužby, za důležitou součást 

aktivizace lze považovat i mezigenerační aktivity (vše uvedlo pět pracovnic). „Ty jsou taky moc 

příjemný, protože se můžou vlastně klienti potkávat s dětma z mateřských školek v interakci. 

Není to jenom, že ty děti třeba jenom vystupujou, ale vidí se prostě fyzicky, a děláme různé 

společné setkání, něco tvoříme nebo máme nějaký sportovní aktivity a tak,“ řekla pracovnice 

H. V domově A jsou tyto aktivity obohaceny o činnosti vykonávané i s rodinami. Čtyři 
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pracovnice dále vyzdvihly procházky a chození do zahrady či dokonce nejrůznější aktivity 

v oblasti IT. „Pokud je zájem, nějaký základy práce na počítači, protože už samozřejmě 

přicházejí klienti, který buď mají svůj nějakej notebook, nebo můžou používat – máme celkem 

slušně vybavenou knihovnu, kde je právě počítačový koutek, takže pro toho, kdo chce, tak 

dokážeme takový jako základy opravdu práce na tom počítači anebo mu s tím nějak pomoc, ale 

to je většinou individuální,“ vysvětlila pracovnice C. V rámci IT se v domově E využívají také 

brýle pro virtuální realitu, které zajišťuje externí společnost. „Dělají jako procházky po 

jednotlivejch městech a je to úplně prostě luxusní pro ty klienty, hrozně moc je to baví,“ řekla 

pracovnice E. Dvě pracovnice pak zdůraznily i tradiční klubovou činnost v domově. 

Je tedy patrné, že aktivizační programy mohou být velmi rozmanité. Zařízení D a H dokonce 

využívají spolupráci s dalšími domovy. „Takhle se navzájem i poznáváme a podporujeme se 

v těchto všech aktivitách,“ vystihla pracovnice D. Závěrem bych ráda uvedla výrok pracovnice 

B: „Takový ty věci, co ti lidi dělali doma vlastně, aby to bylo co nejvíc přiblíženo tomu 

domovu.“ 

Volnočasové aktivity pak pracovnice mnohdy spojovaly s různými terapiemi, což lze 

považovat za ideální stav. Vůbec nejčastěji pracovnice (sedm) chválily účinky canisterapie. 

V domovech však seniorům zpříjemňují dny i jiná zvířata, jako jsou kočky či kanárci, a není 

výjimkou, že mohou mít někteří klienti na pokoji třeba andulky. Jak uvádí pracovnice H: „Ty 

zvířata patří do toho života.“ Šest pracovnic dále uvedlo ergoterapii. Její význam však různá 

zařízení mohou vnímat jinak. „To je taky pojem, který se hodně plete lidem. Někdo si myslí, že 

má práci ergoterapeuta, ale není to vystudovanej ergoterapeut, a ta terapie takzvanou prací se 

hodně často zaměňuje se skutečnou ergoterapií,“ vysvětlila pracovnice H. V každém zařízení 

se však alespoň nějaké druhy terapií vyskytují – při rozhovorech dále zazněly třeba fyzioterapie 

(pětkrát), muzikoterapie (čtyřikrát), taneční terapie (třikrát), arteterapie (třikrát), zahradní 

terapie nebo aromaterapie (obojí dvakrát). 

Co se týče nabídky vzdělávání, podle očekávání pracovnice nejčastěji hovořily o přednáškách 

a besedách na různá témata. Tato odpověď byla zaznamenána celkem v devíti případech. 

Aktivity pak mohou být realizovány interně nebo externě ve spolupráci s archivy, školami či 

jinými institucemi. „Třeba kolegyně, ta má jako koníček historii, tak ta vlastně si připravuje 

třeba přednášky historického rázu. Lidi nás kontaktují jakoby i z venku, že by rádi něco 

prezentovali ve formě přednášek, takže vlastně i touhle formou nebo od XX taky někdy nabízejí 

různé jakoby typy přednášek,“ uvedla pracovnice H. Ve dvou domovech, které přednášky ani 
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besedy neuváděly, preferují jiné způsoby vzdělávání. „My máme velkou kuchyňku – jakoby 

aktivizační místnost, kde docházejí senioři z širokého okolí. Takže vlastně docházejí sem pro 

nás úplně cizí lidé, ale už je známe velmi dobře, už si je pamatujeme dlouho. Jmenuje se to Klub 

seniorů a oni sem docházejí a vlastně jejich patronka domlouvá různé právě tady ty – i třeba 

zážitkové nebo nějaké setkání s někým. A na to může, ale nemusí přijít někdo od nás z našich 

seniorů,“ řekla pracovnice I. Zajímavostí domova I pak je tzv. kalendárium, v jehož rámci se 

probírají významné události v dějinách. V domově J klienti preferují velmi neformální 

vzdělávání formou cestopisů. „A to je zajímá, například co bylo v Egyptě, jak a proč. Ale na 

tohleto nepoužíváme přednášky, ale na to používáme dokumentární filmy,“ vysvětlila 

pracovnice J. Z pohledu gerontagogiky pak považuji za velmi významnou A3V realizovanou 

v rámci domova E. „Měli jsme teda Akademii třetího věku, což vlastně jsme měli se střední 

průmyslovou elektrotechnickou školou. A to jsme už měli tři roky za sebou. To bylo úplně supr, 

to byly zase právě různý technický obory, kdy vlastně v těch sociálních službách dělají převážně 

ženy, takže my nejsme až tak technicky zdatný. Ale právě proto jsme tam měli učitele tady z tý 

průmky, tak tam byli, že si přišli na svý i lidi, který mají vlastně jakoby jiný vzdělání než 

humanitní, že to pro ně bylo hrozně zajímavý,“ uvedla pracovnice E. Pracovnice G pak jako 

jediná v rámci stabilních vzdělávacích aktivit zmínila výuku cizího jazyka – v domově H se 

o kroužek angličtiny stará dobrovolnice. O jazykových kurzech přemýšlí také domov K, zde by 

však měly spíše informální charakter. „Teďkonc uvažujeme o tom, že bychom zavedli aktivitu 

konverzace v cizím jazyce. Ale nebylo by to formou vzdělávání, bylo by to spíš stylem oprášení 

svých vlastních jakoby dovedností, protože jsme zjistili, že klienti umí různý cizí jazyky. Takže 

se snažíme dát dohromady ty, který umí určitej jazyk, aby si konverzovali sami se sebou 

a oprášili slovíčka, gramatiku a podobně,“ řekla pracovnice K. 

Je patrné, že vzdělávací aktivity v domovech nebývají tak rozmanité jako aktivity volnočasové. 

Přesto si lze všimnout kontinuální snahy o zlepšování této oblasti. Závěrem uvádím výrok 

pracovnice B: „My tady máme docela vzdělaný lidi, takže to jsou samý učitelky. Jsem měla 

velkej problém, když jsem sem nastoupila, tak jsem musela fakt začít hodně studovat, abych 

věděla a nebyla pozadu.“  

Vzhledem k výběru respondentů by nebylo vhodné zkoumat oblíbenost aktivit mezi klienty. Na 

základě povahy práce pracovníků však lze do jisté míry zmapovat, které aktivity jsou 

nejnavštěvovanější. V tomto případě dotazované uváděly i více možností, ale za vůbec 

nejnavštěvovanější můžeme považovat cvičení a sportovní aktivity, neboť v průběhu rozhovorů 

zazněly celkem šestkrát. Pracovnice H tvrdí, že to má své opodstatnění, jelikož se jedná 
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o generaci, která byla zvyklá se hýbat, např. v rámci Sokola. Vysoké návštěvnosti se tak těší 

třeba florbal (domov C), cvičení s míči (domov I) nebo na židlích (domov J). Pracovnice C 

k tomu řekla: „Hodně je tady zájem o to cvičení, o ty sportovní věci. Děláme florbal v sedě na 

židlích. Teda jako vymysleli jsme pravidla a upravili to pro lidi, aby se mohli zúčastňovat 

i vozíčkáři. To má teda jako velikej úspěch, tam je stabilně 12 hrajících lidí plus ty, na který se 

nedostalo, tak chodí fandit.“ „To je prostě největší top, protože tam se dokážeme sejít ve větším 

počtu a je fakt jako legrace, tam mi teda jako stálice hodně chodí,“ uvedla pracovnice I. „To 

cvičení, jako to se mi osvědčilo. Tam vlastně mezi nima padá ta bariéra, ta fyzická bariéra. Jo, 

já chodím o holích, já sedím na vozíku, já prostě kulhám. Tam si sednou na židli a jsou všichni 

sobě rovni,“ vysvětlila pracovnice J. Mezi další navštěvované aktivity se řadí trénink paměti 

(zmíněn třikrát), kavárna (dvakrát) a promítání filmů (dvakrát). „Oni si rádi povídají a jsou 

rádi spolu, takže určitě je to kavárna,“ řekla pracovnice A. „Jsou strašně zvědaví na nový filmy. 

Že jako nepromítáme jenom Vzpomínky na Afriku, který samozřejmě má každej rád, ale snažíme 

se jít vlastně s tou dobou, aby viděli, co se děje venku, co je novýho, co by je mohlo jakoby 

obohatit,“ doplňuje pracovnice B. V odpovědích se párkrát objevily také keramika, 

společenské hry a hudba. Důležité je pochopitelně brát v potaz individualitu každého klienta, 

neboť každému vyhovuje něco jiného. Vhodná je také propojenost fyzických a duševních 

činností. „Někteří jsou více na sporty, někteří zase více intelektuálně,“ řekla pracovnice D. 

5.4.2 Otevřenost vůči zpětné vazbě a nápadům  

Jako další téma byla vybrána otevřenost aktivizačních pracovnic ke zpětné vazbě a návrhům na 

zlepšení. Tento trend je patrný ve všech domovech, přičemž lze obecně pozorovat velký důraz 

na spokojenost seniorů.  

Zpětná vazba na realizované aktivity je různými způsoby zjišťována ve všech zkoumaných 

zařízeních. Většina pracovnic uvedla, že klienti nejčastěji aktivity zhodnotí sami ihned po jejich 

ukončení. Spokojenost či nespokojenost s programy pak lze vypozorovat také z dalších 

projevů, jako jsou potlesk, zájem nebo celková účast seniorů. „To rozhodně, protože oni vlastně 

už když třeba odcházejí z tý aktivity, tak zaprvý teda víte, že jsou fakt jako rozzářený, že strávili 

ten čas trošku jinak než, já nevím, sezením na pokoji a koukáním na televizi. A i oni nám 

samozřejmě říkají, že jo. Jako dneska to bylo super a dneska mi to šlo, tak to bylo ještě víc super 

a tak. Takže vlastně samozřejmě, že se ptáme, protože od toho zase se odvíjí ta další nabídka,“ 

uvedla pracovnice C. Neméně důležitý je však zájem ze strany personálu a aktivní komunikace 

s klienty. Pracovnice A k tomu řekla: „Se snažím vždycky každou jakoby skupinu zakončit 
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takovým shrnutím, aby opravdu to splňovalo nějaké podmínky, a na konci vždycky si tu zpětnou 

vazbu dáváme.“ Domovy E a F navíc dělají dotazníky spokojenosti, v domově D o tomto 

způsobu hodnocení uvažují. „My máme vlastně dvakrát do roka dotazník spokojenosti. A tam 

v rámci toho dotazníku spokojenosti tak jsou otázky přímo na aktivizaci. Plus to, že ty lidi tam 

choděj na ty aktivity, tak to je taková ta zpětná vazba, která je vidět rovnou,“ řekla pracovnice 

E. A pracovnice F dodala: „Když se nám třeba nezdá, že by v tom byli úplně spokojení, tak 

samozřejmě to zjišťujeme, jak to teda chtějí, jestli to vůbec chtějí, a pak samozřejmě děláme 

ještě ty dotazníky, že jo. Jednou za půl roku máme dotazníky nejen na aktivity, ale celkově na 

spokojenost klientů.“ 

Díky pravidelnému zjišťování zpětné vazby je podle pracovnic možné aktivity upravovat 

a přispívat tak ke zlepšení života v domově. Na základě ohlasů klientů se dá zjistit, které 

činnosti by v domově mohly chybět. Čtyři zařízení v současnosti žádnou aktivitu nepostrádají. 

V domově A by klienti i pracovnice A ocenili větší zapojení rodin do programů. V domově  

D klientům schází kontakt se zvířaty, pracovnice D by ráda opět začala s canisterapií. Domov 

H by do budoucna chtěl hojněji realizovat vzdělávací aktivity a výlety. Ve výpovědích se 

objevovaly také obecnější sdělení, jako potřeba častější smyslové či individuální aktivizace. 

Zajímavým postřehem byl chybějící IT kroužek v domově G, kde jsou tyto záležitosti probírány 

pouze občasně a na individuální bázi (více níže). „Já si myslím, že teď přibývá klientů, kteří 

začínají s technikou pracovat, ať už tablety, počítače. Takže možná něco takovýho, prostě 

nějakej takovej technickej kroužek,“ řekla pracovnice G. V domově K pak momentálně 

postrádají zmíněnou konverzaci v cizím jazyce, kterou by však rádi zavedli. I zde je tak patrná 

uvědomělost pracovnic a snaha o to, zpříjemnit seniorům dny v domovech. 

Sestavování programů aktivizace je pak primárně v rukou aktivizačních pracovníků a jejich 

nadřízených. Personál však velice vítá, když se na tvorbě programu podílejí i samotní klienti. 

„Přijde mi to fajn, že to člověk trošku jakoby nechá na nich. Že to není tak, že jim to přineseme 

až jako úplně na zlatým podnose, ale v podstatě se s nima domlouváme, co bychom mohli,“ 

vysvětlila pracovnice C. V některých domovech je dokonce zvykem, že klienti aktivity mohou 

i vést. „Tady máme paní, který je 94 let a už dva roky dvakrát týdně cvičí, protože je bývalá 

učitelka tělocviku. A vlastně místo toho, aby ležela v posteli a dívala se do stropu, tak jsme ji 

přemluvili, ale ono to nedalo práci, protože ona je fakt aktivní, a ona s těma lidma dvakrát 

týdně cvičí a zpívá. Je to skvělý, protože jsme našli vlastně smysl, kterej vlastně spousta lidí 

ztrácí v těch domovech důchodců, že jakoby si řeknou – tak to je konečná a já už nemůžu nic 

dělat. A to není pravda. A pak tady třeba máme pána, a to už je druhej, kterej napsal knihu, 
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takže tady se předčítá vlastně z autorský dílny. A pak taky lidi tady píšou povídky, a ty se taky 

předčítaj,“ uvedla pracovnice B. „Máme tady klientku, která je bývalá fyzioterapeutka, chtěla 

by vést cvičení. Takže třeba týhletý paní to teďka ten kolega, kterej vede skupinu na tom jejím 

patře, nechává,“ sdělila pracovnice C. Pracovnice E pak říká, že si klienti velice oblíbili tzv. 

cestovatelské okénko, během něhož sami přednášejí o zemích, které navštívili, a říkají si různé 

zajímavosti. Totéž platí o domově D, kde klienti přednášejí např. o hudebních skladatelích. 

V domově K zase jedna seniorka hraje ostatním na klavír a všichni klienti mají možnost podílet 

se na tvorbě časopisu. I v zařízeních, kde starší lidé aktivity sami nevedou, však aktivizační 

pracovníci velice vítají nové nápady a k dispozici bývají třeba schránky na podněty. „Mnohé 

aktivity vznikly jenom proto, že vlastně vyšel podnět od těch lidí. Protože ta seberealizace je 

daleko důležitější než takový to jenom pasivní přijímání. Takový ten aktivní přístup, když oni 

můžou ze sebe něco jako vydat, je pro ně jako daleko více životně uspokojující než prostě jenom 

pasivní přijímání,“ vysvětlila pracovnice H. 

S neotřelými nápady pak mohou přijít také dobrovolníci, kteří s domovy mnohdy spolupracují. 

Podle pracovnice B klienti toto zpestření vítají. „Je pravda, že každej vlastně novej člověk, 

kterej sem přišel s nějakou nabídkou, s něčím, co je pro ně nové, tak oni okamžitě si ho 

zamilovali. Takže je to takovej jako vždycky skvělej, svěží novej vánek do toho stabilního 

prostředí.“ Sedm pracovnic zmínilo, že dobrovolníci pomáhají zejména s individuální 

aktivizací – předčítají klientům, povídají si s nimi, doprovázejí je na procházky apod. Poměrně 

častá je také výpomoc dobrovolníků při pořádání větších akcí v zařízeních. V domově  

G v rámci individuální aktivizace funguje i „IT okénko“. „Jeden klient má dobrovolníka, se 

kterým řeší právě hodně počítač a tyhle technický věci,“ řekla pracovnice G. V některých 

případech pak dobrovolníci aktivity sami vedou. V domově E je takto řešen literární, pánský 

a dámský klub, jeden z dobrovolníků je IT technik. Do domova H dochází kaplanka nebo 

studentka, která zajišťuje kroužek angličtiny, pracovnice D zase velice chválila kvalitně 

zorganizované pletení z pedigu. V domovech E a H se lze setkat také s firemním 

dobrovolnictvím, kdy zaměstnanci s klienty především jezdí na výlety. Práce dobrovolníků je 

pracovnicemi přijímána velice pozitivně a dobré ohlasy mívá i mezi seniory.  

5.4.3 Pravidelnost a rozmanitost aktivit 

Třetím tématem je důraz na pravidelné, ale rozmanité aktivity. Tento faktor je v domovech 

seniorů velice důležitý. Klienti vyžadují určitou stabilitu a „záchytné body“, zároveň je ale 

nutné, aby pro ně programy nebyly stereotypní. Občas jsou proto zařazeny i jednorázové akce. 
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Ve všech 11 domovech jsou zavedeny týdenní plány činností. „My jsme zjistili, že oni mají 

vlastně rádi takovej řád nějakej,“ uvedla pracovnice B. „Ono je to zase docela důležitý 

vzhledem k těm klientům, protože oni mají rádi svoji pravidelnost,“ sdělila pracovnice C. Na 

tom, že je pro starší lidi důležité mít určitý rozvrh, se shodují také pracovnice domovů A, E, F, 

H a I. Pracovnice E pak považuje za nezbytné, aby byly aktivity kontinuální. Klienti k nim 

mohou být zpočátku skeptičtí, ale po určité době jim obvykle dají šanci.  

Přestože všechny domovy využívají týdenní plány, je běžné, že se aktivity upravují podle toho, 

co by si klienti přáli. „Já vlastně se řídím podle nich, co vlastně oni potřebujou. Když bylo 

pěkně, já třeba měla arteterapii – Jé, udělejte nám kafe a pojďme si popovídat venku,“ řekla 

pracovnice J. Domovy C, D a G v rámci zvyšování kvality obměňují aktivity pravidelně 

každých šest měsíců. Po uplynutí této doby se programy zhodnotí a případně poupraví. 

Rozmanitost je v tomto případě zásadní. Pracovnice D k tomu říká: „Oni mají rádi, když je to 

pestré, to je strašně důležité.“ I další respondentky hovořily o tom, že je zapotřebí, aby se klienti 

nenudili. Zda se budou aktivity měnit či zůstanou, vychází zejména z jejich oblíbenosti 

a návštěvnosti. Pracovnice se shodují na tom, že dodržování rozpisů není dogma, při plánování 

činností je zásadní především vycházet z potřeb a požadavků seniorů.  

Dalším způsobem, jak se domovy seniorů snaží svým klientům zpestřit život v zařízení, je 

pořádání výjimečných akcí. Nejčastěji zmiňovanou nárazovou aktivitou byly větší kulturní 

akce, jako jsou koncerty, vystoupení, návštěvy muzeí, divadel apod. Tato se v rozhovorech 

objevila celkem sedmkrát. Pracovnice si rovněž chválí různé sezónní akce, a to zejména 

dožínky, čarodějnice, vánoční posezení nebo grilování. I tato činnost byla zmíněna sedmkrát. 

Oblíbeným nepravidelným programem jsou také mezigenerační aktivity (čtyřikrát), ve 

výpovědích zazněly i besedy a přednášky (třikrát), výlety (třikrát) či různé větší soutěže 

(dvakrát). Ty domovy mnohdy realizují i mezi sebou, přičemž byl skutečně zaznamenán popis 

shodné soutěže, a to v případě domova D a H. „Děláme vlastně právě v těch kognitivních 

dovednostech, jak máme to cvičení paměti, tak děláme velkou soutěž tady u nás v domově pro 

naše klienty. A potom si zveme klienty z jiných zařízení a máme prostě velkou soutěž, přijde 

třeba deset domovů a říkáme tomu XX,“ vysvětluje pracovnice H. V mnoha případech jsou tyto 

aktivity organizovány externě, a tudíž není možné, aby se konaly pravidelně. Zároveň se jedná 

o způsob zpestření života v zařízeních, tím pádem se mají klienti stále na co těšit. Mnoho těchto 

akcí je pak pochopitelně vázáno na roční období, svátky a významné události. Svou roli zde 

hraje i finanční faktor, který zmínily dvě pracovnice.  
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5.4.4 Dobrovolnost a individuální přístup 

Při práci se seniory je obzvlášť důležitý individuální přístup pracovníků a zmíněný důraz na 

potřeby klientů. Při aktivizaci je také zásadní, aby probíhala „nenásilnou“ formou a klienti se 

programů zúčastňovali dobrovolně. 

U starších lidí existuje řada faktorů, které je při přípravě programů zapotřebí zohlednit. 

Pracovnice dbají zejména na fyzický stav klientů a s ním související zdraví a mobilitu. Tento 

faktor zmínilo osm respondentek. „Snažíme se to mít tak, aby se těch aktivit mohli zúčastnit 

třeba i vozíčkáři,“ řekla pracovnice C. Pracovnice B pak dodala: „I ten pétanque vlastně jsme 

museli přizpůsobit tomu, že vlastně ti lidi jsou sedící, takže po nich nemůžeme chtít, aby jako 

při pétanque došli na metu, hodili prasátko a k tomu míček. Takže my jsme to vymysleli jinak, 

máme takovej pétanque speciální s pískovejma míčkama a vlastně oni sedí v řadě a my 

natáhneme šňůru doprostřed místnosti a oni se trefují k tý šňuře každej ze svýho místa“. 

Šestkrát zazněl důraz na kognitivní stav klientů. „To jsem se právě trošku třeba obávala u těch 

různejch přednášek, jak moc to budou jakoby chápat, a předtím jsem hodně spolupracovala 

s tím přednášejícím, aby to prostě opravdu uzpůsobil na míru tady pro naši cílovou skupinu,“ 

uvedla pracovnice G. Respondentka F hodně zdůrazňovala individuální přístup ke klientům 

a snahu přizpůsobit aktivity tak, aby je všichni po kognitivní stránce zvládli. Tři pracovnice 

mluvily o psychickém stavu, náladách či emočním rozpoložení klientů, dvakrát zazněl také 

faktor smyslového vnímání. „Když dělám trénování paměti a z toho polovina mi skoro nevidí, 

tak jim nedávám pracovní listy vůbec. Donesu tam ale velké obrázky, kde je vidět obrovská 

bota, kterou rozliší, nebo kytka a velká písmena,“ řekla pracovnice D. Mezi ojediněle 

zmiňované patřily zájmy a dovednosti, na něž si vzpomněla respondentka H, poměrně 

netradiční pak byla odpověď pracovnice E, která zohledňuje také politické názory a postoje 

klientů. „Teď už, když si připravuju na reminiscenci témata, tak je lepší vybírat takový jakoby 

všeobecný. Aby člověk nezabrousil do tý politiky, třeba politiky znárodňování a 50. let.“ Tuto 

oblast odpovědí bych ráda uzavřela milým výrokem pracovnice B: „Tady jsou chytrý, krásný 

lidi, který mají jedinou věc, a to že jsou dlouhověký.“ 

Individuální a přátelský přístup je klíčový také při snaze podpořit klienty v účasti na aktivitách. 

Ve většině domovů jsou rozvrhy programů vyvěšeny na nástěnce, domovy B a E navíc 

využívají rozhlas. Domov K k těmto dvěma variantám zvolil i avízo aktivit ve 

vlastním časopise. Přesto se však pracovnice shodují v tom, že je zapotřebí ke klientům 

přistupovat i více „lidsky“. Ačkoliv si mnoho seniorů hlídá, aby aktivity nepropásli, sedm 
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respondentek potvrdilo, že za klienty navíc osobně chodí, zvou je a aktivity jim připomínají. 

Pracovnice F, G a J říkají, že je velice důležité klienty správně namotivovat. „Důležitej faktor 

je i ten klient, kterej třeba je s tím druhým na pokoji nebo se kterým se seznámí. Já tam chodím, 

pojď taky, to je super – takže hodně jako se motivujou vzájemně,“ řekla pracovnice G. „Mám 

jednu uživatelku a ta vždycky, když přijdu, zavře oči. Ale to je už o praxi. Co jste dělala v noci? 

Vstáváme a cvičíme. Musím vědět, co si kde můžu dovolit,“ vysvětlila pracovnice J. Podle 

pracovnice E je účast také silně závislá na osobnosti pracovníka a způsobu, jakým dokáže udělat 

činnost zajímavou. I díky těmto skutečnostem se podle pracovnic klienti na programy rádi 

vracejí a těší se na společně strávený čas. 

Ne vždy však mají chuť se účastnit a preferují svůj vlastní program, což je pochopitelné. Ve 

všech 11 domovech tak platí obecné pravidlo podpořit, motivovat, ale nikdy seniory do činností 

nenutit. „My máme takové, jak bych to řekla – motto, že klienty povzbuzujeme, ale nenutíme je. 

Takže určitě můžeme za klientem zajít, přemluvíme ho, třeba já to někdy dělám tak, že tam zajdu 

i později ještě, i kdyby přišel do aktivity později, ale určitě je nenutíme. Prostě necháme je ten 

den, když chtějí odpočívat, tak ať odpočívají,“ uvedla pracovnice A. „Ty aktivity nejsou 

povinný. To znamená, že v žádným případě nikdy nikoho nikdo nenutí a nemá to příkazem. To 

nejde ani. Je to o tý osobní bázi, že. Vysvětlit, ukázat, povídat, obejmout a říct hele, bude to 

dobrý a pojďte se podívat tady na to, protože to je prostě fajn,“ sdělila pracovnice B. 

Respondentka C považuje za velkou výhodu to, že ona a její kolegové klienty dobře znají. Díky 

tomu je pak snadnější poznat „kdy to nejde a kdy se nechce“. V druhém případě se vždy snaží 

klienty podpořit a motivovat, respektují ale slovo „ne“. Pracovnice D zase naprosto chápe, když 

se klienti chtějí zabavit sami. „A pak jsou takový fakt jakoby samotáři, oni mi jenom řeknou – 

máte křížovky? A to je všechno, já jim dám křížovky, říkám všechno to je, víc nechcete? Dobrý, 

já jsem spokojená. A jsou totálně soběstačný,“ vysvětlila. V některých zkoumaných zařízeních 

fungují osvědčené způsoby, jak klienty, kteří se nechtějí aktivit účastnit, motivovat. Pracovnice 

F s úsměvem konstatovala, že je pro jejich seniory důležité, když se cítí potřební. „Anebo i slyší 

na to, že třeba potřebujeme pomoct, že bez nich to nezvládneme.“ V domově G se pak vždy 

snaží vymyslet alternativu v podobě individuální aktivizace, pokud klientům vyhovuje více než 

skupinová. Opět bych však ráda shrnula výpovědi respondentek a zdůraznila, že je zásadní, aby 

o činnosti měli zájem především samotní senioři. Podle pracovnice E jsou totiž poměrně běžné 

jisté „rozepře“ mezi personálem a rodinnými příslušníky, kteří si myslí, že by se jejich rodiče 

nebo prarodiče měli programů účastnit za každou cenu. 
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5.4.5 Adaptace klientů 

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že jedním z klíčových faktorů pro spokojený život klientů 

v zařízení je úspěšná adaptace. Ta je zároveň dalším tématem empirického šetření.  

První dojmy seniorů po příchodu do domova bývají velmi individuální. Na tom se shoduje 

většina pracovnic. „Máme tady klienty, kteří jsou velmi sdílný a jen někam vyjdou na chodbu, 

jsou tady první den, tak se se všema seznamujou a je to vlastně tak jako přirozeně, že vplujou 

do toho chodu domova. Pak jsou tady klienti, kteří prostě jsou takový tišší a než se projeví, tak 

je to náročný,“ vysvětlila pracovnice G. „Jsou lidi, který přijdou a cítí se tady jako doma. 

Najdou si kamarády a prostě zažijou tady spoustu nových věcí. A jsou lidi, který si nechtějí 

zvyknout. A pak je skupina, která prostě neví, co od toho očekávat a postupně se zabydlí. A fakt 

mě některý lidi tak překvapujou, že i ve vysokým věku, v devadesáti, jsou schopní a jsou plní 

elánu a radosti ze života a váží si toho, co ještě je. (…) A jsou lidi, který opravdu s tím ničivým 

naladěním a s takovou nechutí životní přistupujou vlastně i k tomu pobytu tady,“ uvedla 

pracovnice H. Respondentka I shrnuje příchod do domova větou: „Obecně je známo, že 

přechod do domova je pro ty klienty těžkej“. Respondentky B, D, J a K upozornily na zásadní 

vliv toho, zda je rozhodnutí pro odchod do domova dobrovolné, nebo se jedná spíše o přání 

někoho jiného, např. rodiny. V druhém případě se mohou starší lidé při přechodu do domova 

cítit podvedeni. „Jsou smutní a chtějí být doma, berou to jako zradu od dětí,“ řekla pracovnice 

A. Mnoho seniorů však zaujímá pozitivní postoj a uvědomuje si, že už by si sami nemuseli 

poradit. Takový přístup pak adaptaci pochopitelně urychluje. „Jsou opravdu uživatelky, který 

vědí – ano, nejsem na tom zdravotně tak dobře, abych byla sama doma,“ uvedla pracovnice J.  

Tomu, aby si senioři na nové prostředí zvykli co nejrychleji, mimo jiné napomáhá právě 

personál. Pracovnice se obecně shodují na tom, že je důležité dát novým klientům čas na to, 

aby se nejprve zorientovali sami. Dále je stěžejní vlídný, přátelský přístup. Pracovníci domovů 

za klienty postupně docházejí, povídají si s nimi a seznamují je s ostatními obyvateli. 

Samozřejmostí je také prohlídka zařízení, která standardně probíhá bezprostředně po nástupu 

a administrativě. V domovech je personál běžně nakloněn tomu, aby si starší lidé své pokoje 

zútulnili. „Jedna z věcí, která si myslím, že je důležitá, tak že když ten klient sem přijde, tak si 

sem může přinýst nějaký svoje osobní věci. I nějakej třeba drobnější nábytek, třeba nějaký svoje 

oblíbený křesílko, skříňku, nějaký obrazy. Aby se cítil jakoby co nejvíc doma,“ vysvětlila 

pracovnice F. Neodmyslitelnou roli v adaptačním procesu má i tzv. klíčový pracovník, o němž 

se zmínila většina respondentek. „Každý náš klient má svého takzvaného klíčového pracovníka. 
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Zase, je to o lidech, jak se lidi potkají, jak si sednou. A ten by vlastně v ideálním případě měl 

být tím styčným důstojníkem, který jakoby nabízí – a je tady tohle a tohle, pomáhá mu vlastně 

zorientovat se v těch prvních fázích,“ řekla pracovnice H. Na tom, aby bylo novým lidem 

v domově příjemně se však podílí nejen celý tým, ale pochopitelně také ostatní obyvatelé.  

V osmi domovech je pak průběh adaptace mapován prostřednictvím nastaveného adaptačního 

plánu. Respondentky nejčastěji uváděly měsíční nebo tříměsíční plány, v nichž má důležité 

místo i aktivizace. Během adaptačního období aktivizační pracovníci za klienty docházejí 

a nabízejí možné činnosti. V domově F fungují i tzv. náhledové aktivity, na jejichž základě se 

mohou noví klienti rozhodnout, co by je bavilo. Hned několik respondentek se pak zmínilo 

o práci s biografií. Díky ní mohou spolu s klienty vymyslet takové programy, které budou 

nejlépe navazovat na to, co byli senioři zvyklí dělat před příchodem do zařízení. Po určité době 

– standardně po měsíci – probíhá společná schůzka klienta, pracovníků a v ideálním případě 

i rodinných příslušníků, během níž se průběh adaptace evaluuje. Cílem je zjistit, jak je klient 

spokojený, zda mu něco neschází a co může případně personál zlepšit. Na základě těchto 

evaluačních schůzek se poté obvykle nastavuje nový adaptační plán na delší období. Pracovnice 

D a G doplnily, že je v jejich domově využíván informační systém Cygnus, který je uzpůsoben 

přímo pro pobytové služby. Do něj se vyplňují všechny potřebné informace k adaptaci klienta, 

a to i z oblasti aktivizace. Tento systém pak díky notifikacím evaluaci adaptace usnadňuje. 

V domově K se vyhodnocováním zabývá i specializovaný metodický pracovník. 

Zaměstnankyně tří domovů, v nichž adaptační plán nastavený není, uvedly, že adaptace probíhá 

nestandardizovanou formou. Personál za klienty pravidelně dochází a snaží se je zapojovat do 

aktivit, které by mohly být zajímavé. I tyto tři pracovnice považují aktivizaci za důležitý prvek, 

který může usnadnit počáteční období v domově, přestože průběh adaptace není oficiálně 

hodnocen. 

Průměrná doba adaptace je pak velmi individuální záležitostí, na čemž se shodují všechny 

respondentky. Pět z nich uvedlo tři měsíce, během kterých si klienti postupně na život v zařízení 

zvykají. Tato doba ale může být kratší, ale i delší. „Je to pro ně strašně těžký a nikdo z nás to 

vlastně nedokáže posoudit, dokud to nezažijeme. Ale povětšinou se ti lidi sžijou, když zjistěj, že 

v tom nejsou sami, že vlastně jsou všichni na stejný lodi,“ uvedla pracovnice B. „Jsou prostě 

lidi, který si myslí, že by to doma zvládli, tak prostě tam ta adaptace není, ta vnitřní opravdová,“ 

doplnila pracovnice E. Dvě dotazované u nových klientů pozorují pozitivní změny už po 

prvních dvou týdnech v domově, zbylé čtyři si pak netroufají průměrnou dobu odhadnout. 
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Pracovnice H uvedla zajímavý postřeh: „Paradoxní je, že mi přijde někdy, že ti lidi, čím měli 

těžší život, tak tím spíš viděj to hezký v tom životě a zvyknou si daleko lépe.“ 

5.4.6 Potenciální vliv aktivit na kvalitu života klientů 

Jako poslední, avšak neméně důležité téma jsem zvolila potenciální vliv aktivit na kvalitu života 

klientů. Tato skutečnost šla během realizace empirického šetření dobře podchytit. 

Respondentky totiž mohly situaci, kdy musela být spousta činností kvůli nouzovému stavu 

zrušena, porovnat s dobou, kdy vše probíhalo bez omezení.  

Během rozhovorů osmkrát zaznělo, že jsou díky aktivizaci klienti spokojenější a veselejší. 

Třikrát pak respondentky zmínily zlepšení či udržování kognitivních funkcí a dvakrát byla 

zaznamenána odpověď týkající se pozitivních psychických změn bez bližší specifikace. „My 

můžeme říct, že to na ně působí pozitivně, protože si myslíme, že to na ně působí pozitivně. Ale 

vlastně nevíme, že kdyby ty aktivity neměli, jak by to na ně působilo. Ale tomu nám teď fakt 

pomohl hodně covid-19, že my jsme teda viděli, že ti lidi bez těch aktivit, to bylo hrozný. 

A vlastně se dělal ten dotazník, ten, jak děláme jednou za půl roku, tak oni tam fakt psali, že 

nejvíc jim chybělo, že nebyly aktivity,“ vysvětlila pracovnice E. „V tuto dobu, v době nouzovýho 

stavu a covidu je to pro ně těžký,“ uvedla pracovnice I. Tuto skutečnost postřehli i v domově 

G. Pracovnice D zase parafrázuje slova jedné z klientek: „Díky nám nemá deprese a je ráda, 

že to všechno, co tam děláme, děláme pro ni a že to děláme dobře. Díky nám je to tu nádherný, 

že by se doma zbláznila sama“. Díky aktivizačním činnostem mohou být senioři více 

společenští a často tak vznikají nová přátelství (zmíněno šestkrát). Je však důležité respektovat 

minulost starších lidí. „Já si totiž myslím, že když jsem byla společenská zamlada, budu 

společenská i ve stáří. Když jsem byla introvert zamlada, budu introvert i ve stáří,“ řekla 

pracovnice J. To potvrzuje i respondentka K. Znovu tak bylo zdůrazněno, že klienty nelze do 

ničeho nutit. Pětkrát bylo zmíněno, že aktivity přispívají ke smysluplnému naplnění volného 

času. Opět byla uvedena parafráze jedné z klientek: „Je tady čtyři roky a ona třeba říká, že za 

ty roky tady zažila víc než za celej život. A že kdyby věděla, že se tady bude mít takhle dobře, 

tak že už by tady byla dávno, že by na nic nečekala,“ dodává pracovnice C. Dvě pracovnice 

zmínily zlepšení v oblasti fyzického stavu a motoriky, jednou také lepší soběstačnost klientů. 

„Takže vlastně naším cílem je nejen ty lidi pobavit, ale pomoct jim třeba zpátky k tý 

soběstačnosti. Těm, kteří už soběstační nejsou,“ sdělila pracovnice B. Všechny aktivizační 

pracovnice tak pozorují pozitivní vliv aktivit na život seniorů. 
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5.5  Diskuse 

Cílem kvalitativního empirického šetření bylo identifikovat možnosti aktivizace ve vybraných 

domovech seniorů v Praze, a to především z hlediska potenciálního dopadu na adaptaci a 

kvalitu života klientů. Za tímto účelem byla zvolena metoda polostrukturovaných online 

rozhovorů s aktivizačními pracovnicemi 11 pražských zařízení, která splňovala vybraná 

kritéria. Formulovány byly tři výzkumné otázky, které se zaměřovaly na nabídku 

volnočasových aktivit a vzdělávání ve vybraných domovech pro seniory, jejich roli 

v adaptačním procesu a jejich potenciální vliv na kvalitu života seniorů.  

Všech 11 domovů pro seniory je umístěno v kraji, a tedy i okrese hlavního města Prahy. Jedná 

se o právnické osoby a příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem. 

Tradice zařízení je poměrně různorodá, většina z nich však byla založena v průběhu let  

1970–2000. V šesti domovech žije 140–300 klientů, ve zbylých pěti pak 16–85 klientů. Jejich 

průměrný věk činí přibližně 88 let. Od počtu klientů se pak odvíjí i počet aktivizačních 

zaměstnanců. Standardně v domovech působí od jednoho do sedmi pracovníků. 

Výzkumné otázky jsou zodpovězeny níže. V prvních dvou případech jsou pak navíc shrnuta 

i další data, která tyto odpovědi dokreslují, díky čemuž lze na celou oblast nahlížet komplexněji. 

Výzkumná otázka č. 1 – Jaké volnočasové aktivity a možnosti vzdělávání jsou 

klientům ve vybraných domovech seniorů k dispozici? 

Všechny respondentky uvedly, že aktivity probíhají během dopoledních a odpoledních hodin. 

V průběhu dne je pak vždy prostor pro odpočinek, přičemž senioři pochopitelně nemusejí denní 

režim striktně dodržovat. To je podle výše zmíněného (viz kapitola 1.3) projektu Thomayerovy 

nemocnice (2018, nestránkováno) velice důležité, neboť by aktivizace do života seniorů neměla 

zasahovat násilně, ale doplňovat jejich přirozený denní režim. Na možnost plánovat si den 

v zařízení podle sebe odkazují i Maťhová a Formánková (2014, s. 62) ve studii s názvem Living 

Conditions in Retirement Homes in the Czech Republic and Austria from Seniors’ Point of 

View, která je popsána ve čtvrté kapitole. 

Co se týká samotné nabídky volnočasových aktivit, byly odpovědi aktivizačních pracovnic 

v souladu s činnostmi uváděnými v odborné literatuře. Jak je popsáno výše, jednou z nejčastěji 

zmiňovaných aktivit bylo cvičení, které uvedlo devět pracovnic. Čtyři z těchto pracovnic navíc 

dodaly, že jejich domovy nabízejí i nejrůznější sportovní aktivity (např. kuželky, pétanque, 
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šipky, střílení z luku, florbal apod.). V odpovědích se objevovaly i další činnosti, jako pečení 

a vaření, dílny, promítání filmů, čtení, předčítání a společenské hry. Zazněly také kulturní 

programy, aktivity v oblasti IT, některé domovy nabízejí i bohoslužby. Volnočasové aktivity 

pak jsou velmi často spojeny s nejrůznějšími terapiemi, což je podle Rheinwaldové (1999,  

s. 13) žádoucí. Respondentky hovořily např. o arteterapii, muzikoterapii, taneční nebo zahradní 

terapii.  

O různých formách cvičení v domovech seniorů píší výše zmínění autoři Suchá, Jindrová 

a Hátlová (2013, s. 57–60), Walsh (2005, s. 106–112) nebo Mlýnková (2011, s. 168–171). První 

trojice autorek (tamtéž, s. 64–76) popisuje také aktivity s míčem nebo soutěžní pohybové 

činnosti jako kuželky, pétanque, hod na cíl apod. Procházky, jednu z nejpřínosnějších 

pohybových aktivit seniorů v zařízeních (tamtéž, s. 79–80), některé zaměstnankyně rovněž 

uvedly. Respondentky klientům dále předčítají nejrůznější knihy a povídky. V jednom domově 

funguje i literární klub, o němž píší Suchá, Jindrová a Hátlová (2013, s. 164–165) a Walsh 

(2005, s. 118). Některé dotazované – stejně jako zmíněná trojice autorek (tamtéž, s. 168) 

a Walsh (2005, s. 30) – vyzdvihovaly význam mezigeneračního setkávání a společných 

posezení klientů.  

I další činnosti, které v průběhu rozhovorů zazněly, korespondují s těmi, jež do prostředí 

domovů seniorů tito autoři zasazují. Jedná se zejména o dílny, zahradní terapie, kavárnu, 

kulturní aktivity, pečení a vaření, společenské hry nebo bohoslužby. Dotazované uváděly i další 

aktivity, které jsem okrajově zmínila ve druhé kapitole, a to především různá cvičení paměti, 

keramiku, tanec a zpěv. 

Oblast vzdělávání v domovech seniorů v Praze odráží realitu popsanou výše. V pobytových 

zařízeních se v rámci vzdělávacích aktivit skutečně nejčastěji setkáme s besedami či 

přednáškami na různá témata, jak uvádějí Janiš a Skopalová (2016, s. 97). Jedna respondentka 

uvedla spolupráci s klubem seniorů, o něco komplexnější vzdělávání pak v rámci A3V nabízí 

domov E. Příliš obvyklou není ani výuka cizího jazyka. Pouze dva domovy realizují kroužek 

angličtiny a jeden další o tomto způsobu vzdělávání uvažuje. Empirické šetření tak potvrdilo, 

že vzdělávací aktivity standardně nebývají tak pestré, jako je tomu v případě aktivit 

volnočasových.  

Mezi klienty se k nejnavštěvovanějším aktivitám řadí cvičení a sportovní činnosti, které 

v průběhu rozhovorů zazněly celkem šestkrát. Třikrát byl zmíněn trénink paměti, dvakrát pak 

kavárna a promítání filmů. Podle Vágnerové (2007, s. 241) patří mezi jedny z nejoblíbenějších 
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a nejčastěji vykonávaných činností v domovech seniorů procházky. Totéž tvrdí i Maťhová 

a Formánková (2014, s. 64). Respondentky však častěji než procházky uváděly aktivnější 

způsob trávení volného času. Podle všech tří zmíněných autorek (tamtéž) patří k velmi 

oblíbeným a často vykonávaným činnostem klientů také četba a sledování TV. Zde lze 

pozorovat částečnou podobu se zmíněným promítáním filmů, je však patrné, že se návštěvnost 

a oblíbenost aktivit v průběhu let proměňuje. 

Z empirického šetření vyplývá, že personál je nakloněn tomu, aby se na tvorbě programů 

podíleli sami klienti. Ještě jednou si zde dovolím uvést část výroku pracovnice H: „Protože ta 

seberealizace je daleko důležitější než takový to jenom pasivní přijímání. Takový ten aktivní 

přístup, když oni můžou ze sebe něco jako vydat, je pro ně jako daleko více životně uspokojující 

než prostě jenom pasivní přijímání“. Podle Rheinwaldové (1999, s. 11) existuje v zařízeních 

nebezpečí, že nuda, nedostatek aktivit a chybějící stimulace povedou ke stresu klientů. O hrozící 

pasivitě uživatelů pak píše Haškovcová (1990, s. 195). Některé respondentky hovořily o tom, 

že aktivní klienti navíc dokážou „vtáhnout“ méně aktivní kamarády. V domově tak panuje 

pozitivní atmosféra. 

Většina respondentek se zároveň shodla na tom, že je zapotřebí, aby byly aktivity pravidelné, 

jelikož klienti preferují stálost. Podle Suché, Jindrové a Hátlové (2013, s. 13) je určitý řád 

žádoucí. Obecně ale bylo zdůrazňováno pravidlo stálost ≠ nuda. Programy musejí být 

dostatečně pestré a zábavné. To odráží skutečnost, kterou popisuje Rheinwaldová (1999, s. 11). 

Pro úspěch celé aktivizace je podle ní podstatné, aby se aktivity obměňovaly a vycházely z 

potřeb klientů. 

Při přípravě programů zohledňují aktivizační pracovníci řadu faktorů. Důraz je kladen 

především na fyzický stav a mobilitu klientů, jejich kognitivní a psychický stav a smyslové 

vnímání. Většina zohledňovaných faktorů koresponduje se specifiky vzdělávání seniorů, které 

uvádím v podkapitole 3.2, zejména pak s docilitou a fyzickými změnami. V případě klientů 

domovů pro seniory se tato specifika pochopitelně netýkají pouze vzdělávání, ale 

i volnočasových aktivit. 

Podle Kalvacha a kol. (2004, s. 438) by záměrem aktivizačních pracovníků nemělo být „uměle“ 

vytvářet program, ale spíše dbát na to, aby v domově vznikla přirozená atmosféra, v níž budou 

mít klienti možnost se aktivit účastnit. Jedním z klíčových prvků podporujících motivaci 

seniorů k aktivitě je pak dobrovolnost (tamtéž, s. 439). Všechny pracovnice se shodují na tom, 
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že aktivity v jejich domově jsou skutečně dobrovolné a do účasti klienty nikdo nenutí. Zapojení 

je podporováno do té míry, aby byly vždy respektovány potřeby starších lidí, což je důležitým 

požadavkem kvalitní péče o staré lidi (Rheinwaldové, 1999, s. 13). 

Výzkumná otázka č. 2 – Jakým způsobem mohou být v adaptačním procesu využity 

volnočasové aktivity a vzdělávání? 

Pozitivním zjištěním bylo, že respondentky považují reakci nových klientů na příchod do 

zařízení za velmi individuální záležitost. Předpokládala jsem, že jsou nejběžnějšími jevy 

smutek, deprivace, rezignace či apatie, jak uvádějí autoři zmínění v podkapitole 4.2. Podle 

většiny aktivizačních pracovnic však nelze lidi zařadit do kategorií a mnozí senioři k tomuto 

přechodu zaujímají optimistický postoj. Na co však některé dotazované upozornily, byl zásadní 

vliv toho, zda je rozhodnutí pro odchod do domova dobrovolné. Dobrovolnost vstupu mezi 

prvky úspěšné adaptace řadí třeba Kalvach a kol. (2004, s. 497–498). 

Podle Pichauda a Thareau (1998, s. 31) by měli zaměstnanci dělat vše pro to, aby novému 

klientovi pomohli těžké období po nástupu do zařízení překonat. Respondentky se shodují, že 

nejdůležitější jsou čas a vlídný přístup. Je vhodné za novými klienty postupně docházet, 

popovídat si s nimi a seznámit je s ostatními obyvateli. Naštěstí už dávno neplatí, že by si 

senioři do domova nemohli přinést žádný nábytek, jak uvádí např. Haškovcová (1990, s. 186). 

Většina pracovnic pak zmínila, že mají noví klienti k dispozici tzv. klíčového pracovníka, na 

něhož se mohou v prvních měsících obracet, což je podle Kalvacha a kol. (2004, s. 498) taktéž 

velice důležité. 

V osmi domovech mají pro nové klienty nastavený adaptační plán, ve zbylých třech probíhá 

adaptace nestandardizovanou formou. Respondentky v mém šetření zhodnotily, že při adaptaci 

hrají velice důležitou roli právě aktivizační činnosti. Pracovníci za novými klienty docházejí 

a postupně se je do nich snaží zapojovat. Častá je také práce s biografií, díky níž může klient 

lépe navázat na činnosti, na něž byl zvyklý dříve. Podle Šeráka (2009, s. 194) se totiž senioři 

nejčastěji chtějí věnovat oborům, o něž projevovali zájem i v minulosti. Mé šetření ukázalo, že 

v jednom z domovů fungují i tzv. náhledové aktivity, díky kterým se mohou starší lidé lépe 

rozhodnout, co by je bavilo. V některých domovech se po určité době konají schůzky, na 

kterých se celý průběh adaptace – a tedy i spokojenost s aktivitami – evaluují. Příjemným 

zjištěním bylo to, že se personál do těchto schůzek snaží zapojit i rodinné příslušníky klienta.  



72 
 

Maťhová a Formánková (2014, s. 61) poukazují na fakt, že aktivity jsou jedním z faktorů, díky 

kterým se z 20 klientů více než třetina na pobyt v domově rychle adaptovala (viz kapitola 4). 

Szafranek (2014, s. 207) pak ve své studii s názvem Retired elderly in a care institution – the 

process of adaptation to life in a social care home vycházela např. z Gielase (2006, s. 15), který 

taktéž tvrdí, že jsou pro hladký průběh adaptace nových klientů v domově seniorů důležité 

volnočasové aktivity. Nabídka dostatečného spektra činností je dalším z prvků, které v kontextu 

úspěšného adaptačního procesu uvádějí i Kalvach a kol. (2004, s. 497–498).  

Výzkumná otázka č. 3 – Projevují se u klientů, kteří se pravidelně zúčastňují 

aktivizačních programů, zejména fyzické a psychické změny, nebo můžeme pozorovat 

i některé další? 

Jak bylo uvedeno výše, během rozhovorů jsem osmkrát zaznamenala výrok, že jsou díky 

aktivizaci klienti spokojenější a veselejší. Třikrát pak bylo zmíněno zlepšení či udržování 

kognitivních funkcí a dvakrát zazněla odpověď týkající se pozitivních psychických změn 

obecně. Odpovědi respondentek směřovaly také ke zlepšení v oblasti fyzického stavu 

a motoriky, navíc pak k vytváření nových přátelství a smysluplnému naplnění volného času. 

Jedna pracovnice uvedla, že pozoruje také zlepšení celkové soběstačnosti klientů, což je 

považováno za neméně důležité. 

Kozáková a Müller (2006, s. 36–37) mezi potenciální přínosy aktivizace rovněž řadí pocit 

životní spokojenosti a lepší duševní a fyzickou výkonnost. Suchá, Jindrová a Hátlová (2013,  

s. 13) pak zdůrazňují, že fyzická a psychická činorodost mohou snížit negativní důsledky 

stárnutí nebo pocit osamělosti a izolace. Za další potenciální přínos aktivit označují např. 

smysluplnost, radost, kontakt s druhými lidmi a pocit sounáležitosti nebo možný vliv na udržení 

fyzické a psychické kondice (tamtéž). Fakt, že aktivita může vést ke zlepšení fyzického 

a psychického stavu seniorů, ukazují i zahraniční výzkumy z oblasti gerontologie a sportovní 

medicíny, které uvádím v podkapitole 1.4. Výsledky mého šetření jsou tedy v souladu 

s odbornou literaturou a ukazují, že kromě zlepšení v oblasti fyzického a psychického stavu 

může dojít ke vzniku nových přátelství, lepšímu naplnění volného času a zdokonalení 

soběstačnosti starších lidí. 

Aktivita však může mít potenciální vliv také na celkovou kvalitu života v domově seniorů. Opět 

bych ráda odkázala na výše uvedenou studii Maťhové a Formánkové (2014, s. 62), neboť se 

autorky zaměřily mimo jiné na kvalitu života klientů. 90 % dotazovaných zmínilo, že za největší 
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pozitivum bydlení v rezidenčním zařízení považují společnost dalších klientů, pořádání 

nejrůznějších aktivit a oslav. Význam činností na kvalitu života v domovech seniorů potvrzují 

také výše zmíněné výzkumy z USA. Můžeme tak předpokládat, že mohou být pro celkovou 

pohodu klientů skutečně přínosné. 

5.5.1 Náměty na navazující výzkumy  

Výzkumné šetření přiblížilo aktivizaci v domovech pro seniory v každodenní praxi. Odhalilo 

možný podíl volnočasových aktivit a vzdělávání na hladším průběhu adaptace a celkové kvalitě 

života klientů. V průběhu dotazování jsem několikrát zaznamenala, že položené otázky byly 

pro aktivizační pracovnice inspirací k dalšímu zlepšování. V některých domovech tak může 

dojít k rozšíření nabídky činností nebo např. propracovanějšímu systému, jak se dozvědět různé 

názory klientů, což beru jako jistou satisfakci a zpětnou vazbu. Šetření mezi aktivizačními 

pracovnicemi by bylo možné dále využít jako podklad pro navazující výzkumy. Velmi pestré 

výsledky by mohlo přinést např. porovnání získaných dat s výpověďmi samotných klientů. 

V rámci návazných šetření to považuji za velmi přínosné, neboť tento způsob umožňuje hlubší 

náhled na danou problematiku. Zajímavá zjištění by taktéž mohla ukázat komparace situace 

v Praze a v jiných krajích, zde je však zapotřebí zdůraznit, že lokalita je zásadní proměnnou. 

5.5.2 Limity šetření 

Jsem si pochopitelně vědoma určitých omezení, která se s provedeným empirickým šetřením 

pojí. Vzhledem k epidemiologické situaci, jež celý průběh mírně zkomplikovala, nebylo možné 

realizovat původně plánované rozhovory s klienty. Jako určitou limitaci vnímám také počet 

respondentek. Ten by mohl být o něco vyšší, a to i přesto, že se mi podařilo získat data  

z 11 zařízení při celkovém počtu 15 domovů (splňující zvolená kritéria). I zde jsem bohužel 

vzhledem k nouzovému stavu narážela na časovou vytíženost pracovnic, kvůli které musely 

některé účast ve výzkumném projektu odmítnout. Chybějící osobní kontakt s respondentkami 

byl v některých případech částečně kompenzován videohovory, setkání však jistě navozuje 

lepší pocit důvěry mezi výzkumníkem a dotazovaným. 
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6 Závěr 

V souvislosti se stárnutím populace a rozmachem tzv. silver economy narůstá zájem o aktivní 

trávení volného času i ve starším věku. Volnočasové aktivity a vzdělávání se postupně stávají 

součástí života seniorů. Ti se jim věnují individuálně nebo v rámci organizovaných kurzů. 

Na zvýšenou poptávku reagují také domovy seniorů, které se snaží nabídku aktivit 

přizpůsobovat aktuálním trendům. U některých z nich si tak můžeme všimnout např. IT kurzů, 

výuky cizích jazyků nebo přednášek A3V. 

Tématem bakalářské práce byly volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů v domovech pro 

seniory. Jejím cílem bylo určit, jaké volnočasové aktivity a možnosti vzdělávání jsou seniorům 

v těchto zařízeních k dispozici. Kvalitativní empirické šetření probíhalo formou 

polostrukturovaných rozhovorů s aktivizačními pracovníky. Za cíl si kladlo identifikovat 

možnosti aktivizace ve vybraných domovech seniorů v Praze, a to především z hlediska 

potenciálního dopadu na adaptaci a kvalitu života klientů. 

Nejprve jsem vymezila pojem aktivizace a příbuzné pojmy aktivace a animace. Aktivizaci jsem 

se dále věnovala s ohledem na její druhy a potenciální vliv na život seniorů. Ve druhé kapitole 

bylo přiblíženo možné vymezení volného času a představila jsem nejčastější druhy 

volnočasových aktivit seniorů. Ty jsem následně zasadila do prostředí domovů pro seniory, ve 

kterých existuje snaha o to, aby se život klientů co nejvíce podobal době před příchodem do 

zařízení. Třetí kapitola se zaměřovala na vzdělávání seniorů, jeho význam a specifika. Týkala 

se také možností vzdělávání klientů v domovech, přestože zde vzdělávací aktivity zpravidla 

netvoří ucelený rámec. Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala vymezení domovů pro seniory z 

pohledu českého zákona a adaptaci klientů na nové prostředí. Výzkumy ukázaly vliv aktivizace 

na spokojenost seniorů v domovech a také její významnou roli v adaptačním procesu. Pátá 

kapitola pak byla vlastním empirickým šetřením.  

Z mého výzkumu vyplynulo, že pro seniory je důležité mít v kontextu aktivizace určitý řád, na 

nějž se mohou spolehnout. Představila jsem činnosti, které si aktivizační pracovnice 

vybavovaly nejčastěji. Otázky směřovaly také k možnostem vzdělávání. Mezi 

nejnavštěvovanější aktivity se řadí cvičení a sportovní činnosti. Tento zájem můžeme do jisté 

míry přisuzovat tomu, že se jedná o generaci, která byla zvyklá se hýbat. Z šetření je dále patrné, 

že pracovníci domovů jsou otevřeni zpětné vazbě a novým nápadům klientů. Ti se mnohdy na 

tvorbě programů sami aktivně podílejí, přičemž pak v domovech vzniká velmi pozitivní 
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atmosféra. Všechny respondentky se shodly na tom, že je důležité, aby byla účast v aktivitách 

dobrovolná, klienty k nim nelze v žádném případě nutit. Aktivity pak mohou spolu s vlídným 

přístupem a pochopením hrát velmi důležitou roli v procesu adaptace nově příchozích seniorů. 

Podstata pravidelných činností však tkví především v tom, že klienti jsou díky nim 

spokojenější, soběstačnější a lze u nich pozorovat pozitivní fyzické a psychické změny. 

Z tohoto důvodu jsou neodmyslitelnou součástí života v pobytových zařízeních. 

V průběhu diskuse jsem ověřila, že získané poznatky jsou ve velké míře v souladu s výsledky 

již provedených výzkumů. Poukázala jsem rovněž na určité limitace, kterých jsem si v průběhu 

realizace všimla. V rámci budoucích šetření by bylo zajímavé reflektovat situaci i z pohledu 

klientů a následně ji porovnat s daty, které jsem získala od aktivizačních pracovnic. Takové 

srovnání by mohlo přinést pestré výsledky. 
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8 Přílohy 

Příloha A – Polostrukturovaný rozhovor 
 

1. Kdy byl založen Váš domov seniorů?  
 

2. Kolik klientů je ve Vašem domově?  
 

3. Jaký je jejich průměrný věk?  
 

4. Kolik je ve Vašem domově aktivizačních pracovníků? 
 

5. Jaký je typický denní režim klientů Vašeho domova? 
• Která část dne je věnována aktivizaci? 

 
6. Jaké druhy aktivizace, z hlediska počtu účastníků, Váš domov nabízí? 

 
7. Jaké volnočasové aktivity jsou ve Vašem domově realizovány? 

 
8. Jaké druhy terapií jsou Vašim klientům k dispozici? 

 
9. Jaké možnosti vzdělávání Váš domov nabízí? 

 
10. Která aktivita je mezi klienty nejnavštěvovanější? 

 
11. Snažíte se od klientů zjišťovat zpětnou vazbu na realizované aktivity? 

• Pokud ano, jakým způsobem? 
 

12. Chybí ve Vašem domově podle Vás či Vašich klientů nějaká aktivizační činnost? 
• Pokud ano, jaká? 

 
13. Kdo je zodpovědný za vytváření aktivizačního programu ve Vašem domově? 

 
14. Mohou se klienti na tvorbě tohoto programu podílet? 

• Pokud ano, jakým způsobem? 
 

15. Podílejí se na aktivitách ve Vašem domově také dobrovolníci? 
• Pokud ano, jakým způsobem? 

 
16. Opakují se ve Vašem domově aktivity pravidelně?  

• Jak často se konají? 
• Z jakého důvodu tomu tak je? 

 
17. Které aktivity se naopak konají spíše nárazově?  

• Co je příčinou? 
 



85 
 

18. Jaké faktory je u Vašich klientů při přípravě programů zapotřebí zohlednit? 
 

19. Jakým způsobem podporujete účast klientů v aktivitách?  
 

20. Co děláte, když se klienti aktivit účastnit nechtějí? 
 

21. Jak noví klienti obvykle reagují na příchod do domova? 
 

22. Jakým způsobem Vaši zaměstnanci pomáhají novým klientům při překonávání 

počáteční fáze v domově? 
 

23. Je ve Vašem domově pro nové klienty připraven adaptační plán? 
• Jak tento plán vypadá? Figurují v něm aktivizační činnosti? 
• Jakým způsobem probíhá evaluace jeho naplňování? 

 
24. Jaká je průměrná doba adaptace klientů Vašeho domova? 

 
25. Projevují se u klientů, kteří se pravidelně zúčastňují aktivizačních programů, nějaké 

změny?  
• Pokud ano, jaké to jsou? 
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Příloha B – Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

Vážená paní, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci bakalářské práce.  

Název práce: Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů v domovech pro seniory 

Řešitel projektu: Hana Kratochvílová 

Název pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy 

Popis výzkumu: 

Účelem výzkumu je identifikovat možnosti aktivizace ve vybraných domovech seniorů v Praze 
s ohledem na jejich potenciální dopad na adaptaci a kvalitu života klientů. Výzkum probíhá 

formou online rozhovorů s aktivizačními pracovníky. Rozhovory jsou nahrávány na diktafon 

a po zpracování informací je zvukový záznam ihned odstraněn. Rozhovory jsou plně anonymní. 

Předpokládaná doba rozhovoru je 30 minut. 

…………………………. 

podpis řešitele projektu 

 

Prohlášení a souhlas účastníka s jeho zapojením do výzkumu 

Prohlašuji a svým uvedeným souhlasem potvrzuji, že se dobrovolně účastním výše uvedeného 

projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostala 

jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

Jméno a příjmení účastníka:  

Název domova pro seniory:  

Datum:  

S účastní ve výzkumu:  a) souhlasím   b) nesouhlasím 


