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Úvod  

 

Problematika stárnutí a stáří se v dnešní době dostává do 
popředí, a to nejen proto, že populace na celém světě výrazně 
stárne. Stárnutí není záležitostí moderní doby, avšak až 

v posledních sto letech se stalo ve vyspělých zemích běžnou 
zkušeností. Vzhledem ke snížení kojenecké úmrtnosti, 

zkvalitňování zdravotní péče a životního stylu v rané 

dospělosti se v současnosti délka života prodlužuje, a tím se 
stáří stává velmi významnou etapou lidského života.  
 Závěrečnou část života by měli staří lidé prožívat stejně 
kvalitně jako období předcházející. Životní spokojenost 

starých lidí je vyšší tehdy, když se životní styl člověka ve 
stáří příliš neliší od způsobu života ve středním věku. Právě 
ve stáří, po odchodu do důchodu, má člověk mnoho volného času 
na své koníčky, na činnosti, kterým se dříve nemohl věnovat z 
důvodu nedostatku času. To je ta pozitivní stránka stáří, 
existuje ovšem i stránka negativní a tou je ztráta zaběhnutého 
životního programu, úbytek sociálních kontaktů, určitý pokles 
na sociálním žebříčku. K těmto aspektům stáří může přistupovat 
i zhoršující se zdravotní stav a morbidita, která je pro stáří 
tak typická.  

 Cílem této práce je zmapovat problematiku syndromu EAN 

neboli násilí na seniorech. V teoretické části práce se 

nejprve zaměřím na exkurz do seniorské problematiky. Budu se 
zabývat definicemi stáří a jeho periodizací, popíši fyzické, 
psychické a sociální změny, které se stářím a stárnutím 

souvisejí, zmíním se o potřebách starého člověka a možných 
krizových situacích. Dále se zaměřím na ústřední téma práce, 
a to definování syndromu EAN. Popíši jeho jednotlivé formy: 

fyzické násilí, psychické a citové týrání, finanční a 

majetkové zneužívání, sexuální zneužívání a zanedbávání 

včetně statistických údajů výskytu v seniorské populaci podle 
novodobých výzkumů. Budu se věnovat hlavním příčinám, 
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rizikovým faktorům a možnostem prevence syndromu EAN. Poukáži 
na možnosti řešení této problematiky z pohledu sociální 

práce, zdravotnictví a platné legislativy ČR. V praktické 

části se zaměřím na analýzu kasuistik klientů seniorských 

organizací, kteří se s fenoménem syndromu EAN osobně setkali. 
Součástí práce bude i seznam organizací, které se danou 

problematikou zabývají včetně kontaktů na Intervenční centra 
v jednotlivých krajích České republiky. 
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Teoretická část 

1. Stáří a jeho charakteristiky 
1.1. Definice stáří a jeho periodizace 
 

Stárnutí je závěrečnou fází lidského vývoje a je třeba ho 
posuzovat z hlediska kontinuální proměny člověka. Právě proto, 
že se jedná o proměnu kontinuální, je nesnadné nalézt 

odpovídající definici okamžiku, ve kterém končí střední věk a 
začíná stáří. V průběhu let lze sledovat proměnu lidských 

fyzických a psychologických znaků charakterizujících střední 
věk ve znaky charakterizující stáří, přičemž je dle odborníků 
nelehké určit dobu, kdy se člověk definitivně "stane" starým. 
Z tohoto důvodu využívají odborníci celou řadu metod 

konstrukce objektivního měřítka stáří. 
Běžně používanou mírou stárnutí je sociální věk. „Vztahuje 

se ke společenskému očekávání chování přiměřeného určitému 
biologickému věku. Západní společnost očekává, že lidé, kteří 
překročili šedesátku, se budou chovat v zásadě klidně a 

usedle, a proto také není překvapivé, že za znak počátku stáří 
se považuje ukončení pracovního poměru na plný úvazek a odchod 
do důchodu“1. Každá civilizace vytvořila vlastní teorie a mýty 
o stáří a očekáváních s ním souvisejících. Většina společností 
je však přesvědčena o tom, že stáří znamená změnu 
společenského statusu. Chronologický věk, ve kterém k této 

změně dochází, se v různých společnostech liší - mezní hodnoty 
jsou obyčejně padesát a sedmdesát let. Ve většině západních 
zemí je za takovou hodnotu tradičně považován věk mezi 

šedesáti a šedesáti pěti lety. Celá řada gerontologů volí pro 
označení začátku stáří rovněž hodnoty mezi šedesáti a šedesáti 
pěti lety. Tato hranice je uváděna především z toho důvodu, že 
zhruba v období mezního věku dochází k evidentním fyzickým a 
psychologickým změnám. 

                                                 
1 STUART-HAMILTON, I. Psychologie stárnutí. Praha : Portál 1999, s. 19 
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Věk je důležitou charakteristikou člověka. Kalendářní, 
chronologický věk je dán datem narození. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) kategorizuje stáří podle kalendářního věku 
následujícím způsobem:   

60 - 74 let: vyšší (starší) věk, rané stáří, předpolí stáří 
75 - 89 let: stařecký věk, vlastní stáří, sénium 
90 a více let: dlouhověkost, kmetství 

Rané, aktivní stáří representují mladí důchodci, ti, kteří 
jsou ve společnosti označováni za staré, ale starými ve smyslu 
vyzrálého stáří nejsou. „Vyzrálé, jasné stáří má své typické 
vnější poznávací znaky. Nelze je zakrýt a nelze je ani 

přehlédnout. Odborně vyzrálým stářím (séniem) rozumíme 

kategorii tzv. pokročilého neboli stařeckého věku“2. Lidé této 
věkové kategorie zpravidla již vykazují snížení fyzických a 
psychických sil. Jejich zevnějšek prodělal řadu změn a stáří 
se stalo čitelné ve tváři, v gestech i v chůzi. 

Ne vždy však chronologický věk koreluje s tělesnými 
změnami. Můžeme se setkat s osmdesátníky, kteří odpovídají 

stereotypu starého člověka. Existují ovšem i jedinci, kteří 
tyto znaky postrádají (agerázie), či mladší lidé, kteří 
vykazují velice časně znaky stárnutí. Chronologický věk tedy 
nemůžeme chápat jako spolehlivý ukazatel životního stavu. 
 Můžeme rovněž hovořit o funkčním věku člověka. Tento věk 
odpovídá skutečnému funkčnímu potenciálu daného jedince. 

Funkční věk však nemusí korespondovat s věkem kalendářním. 
Funkční věk má charakteristiky biologické, psychologické a 

sociální. Při posuzování starého člověka by se měl brát na 
zřetel především jeho funkční věk. V praxi se ovšem při měření 
funkčního věku naráží na řadu problémů. Funkční věk je totiž 
nutné objektivními metodami změřit. Názory na tyto metody jsou 
dosud nejednotné. 

Současná společnost považuje za starého toho jedince, 

kterému vzhledem ke kalendářnímu věku vznikl nárok na starobní 
                                                 
2 HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha : Panorama, 1990. s. 21 
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důchod. Většina lidí tedy považuje odchod do důchodu za 

významný ukazatel počátku stáří. Nesmíme však zapomínat, že 
tito čerství důchodci mohou mít před sebou třeba ještě třetinu 
života. 

Biologické stáří je hypotetické označení konkrétní míry 

změn involučních - atrofie, poklesu funkční zdatnosti, změny 
regulačních a adaptačních mechanismů. Vše je propojeno se 

změnami způsobenými chorobami výše frekventovanými ve třetím 
věku. 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat stárnutí. 

Definice se například zaměřují na charakteristiky vypozorované 
u starého člověka. Mohou se rozeznávat z hlediska 

pravděpodobnosti, že je sdílejí ostatní staří lidé. 

Universální znaky stárnutí jsou takové znaky, které sdílejí 

všichni staří lidé (například vrásčitá kůže), zatímco 

probabilistické znaky stárnutí jsou pravděpodobné, ale nikoliv 
universální (například artróza). Dále můžeme hovořit o 

primárním stárnutí, které zahrnuje tělesné změny stárnoucího 
organismu. Sekundární stárnutí se týká změn, jenž se ve stáří 
objevují častěji, nejsou však jeho nutným jevem. Někdy se 

můžeme setkat i s pojmem terciálního stárnutí, který 

charakterizuje prudký a nápadný tělesný úpadek bezprostředně 
předcházející smrti. Postup stárnutí organismu lze rovněž 
pozorovat při sledování, jak a kdy se znaky mladé dospělosti 
transformují ve znaky dospělosti pozdní.  
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1.2. Stárnoucí lidstvo 
 

Každý člověk stárne. Problém však spočívá v tom, že 

výrazně stárne lidstvo jako celek. Současné i prognostické 
údaje mají varující charakter, neboť obrovský nárůst 
stárnoucí a staré populace má nutně hluboké sociální a 

ekonomické důsledky pro všechny země světa. Vyšší podíl 

starších lidí znamená logicky nižší podíl mladších 

dospělých. To tedy znamená, že menší část populace pracuje a 
platí daň z příjmu, dávky zdravotního a sociálního pojištění 
a podobně, aby pomáhala zajistit důchody a sociální 

lékařskou péči starším občanům. Je zde velmi reálná obava, 
že stárnoucí populace zatíží ekonomiky 21. století 

obrovskými finančními nároky. 
Staří lidé patří mezi nejrizikovější skupiny populace. 

V současné době tvoří V České republice lidé starší 65-ti 

let více než 14% obyvatelstva a toto procento se bude i 

nadále zvyšovat. V roce 2020 by se měl podíl osob starších 
65-ti let vyšplhat až na 20,3%. Pokud podíl starších osob 

v populaci překročí 14%, začínají se přijímat různá opatření 
pro seniory a stárnutí populace začíná být určitým 
problémem. 

Dále je nutné uvědomit si skutečnost, že stáří je v prvé 
řadě zkušeností žen. V dobách míru tvoří muži a ženy 

přibližně do 45 let zhruba stejný podíl populace. Po 45. 

roce věku umírají muži častěji než ženy, což vede k tomu, že 
ve skupině sedmdesátiletých je přibližně šest žen na pět 
mužů a ve skupině lidí starších osmdesáti let se tento poměr 
zvýší na 4:1. 

Podle Českého statistického úřadu je v současné době 
naděje dožití průměrně 72,9 u mužů a 79,1 let u žen. Do 

důchodu se ovšem odchází již několik let po oslavě 
šedesátých narozenin. Přitom však populace nezadržitelně 
stárne. Podle oficiálních demografických prognóz bude v ČR v 



 11

roce 2030 pravděpodobně 2,1 – 2,5 milionu osob starších 65 
let, tj. 23 – 25% obyvatelstva. 

Stárnutí obyvatelstva je nevratný proces provázený 

poklesem úrovně porodnosti a následně poklesem úrovně 
úmrtnosti ve vyšším věku. Týká se všech sociálních a 

věkových skupin. V tomto procesu stoupá počet osob starších 
60 let, 65 let a zejména osob nejstarších – nazývaných 

oldest old (80 a více let). V této souvislosti se mění i 
vztahy v rodinách, ve kterých jsou současně až čtyři 
generace příbuzných naživu. 

V roce 2002 vláda schválila Národní program přípravy na 
stárnutí na období let 2003 – 2007, který byl zpracován 

v návaznosti na Mezinárodní akční plán pro problematiku 

stárnutí OSN (Vídeň 1982) a na Zásady OSN pro seniory (1991) 
a další dokumenty. Národní program přípravy na stárnutí se 
zaměřuje celkem na deset oblastí: etické principy, přirozené 
sociální prostředí, pracovní aktivity, hmotné zabezpečení, 
zdravý životní styl a kvalita života, zdravotní péče, 
komplexní sociální služby, společenské aktivity, vzdělávání 
a bydlení. 

V dubnu roku 2002 se konala v Madridu již druhá Světová 
konference o stárnutí. Světová zdravotnická organizace (WHO) 
vydala Program zdravého stárnutí, který podporuje rozvoj 

spoluúčasti starých lidí na společenském dění a jejich 

aktivní zapojení do života. 

Podíváme-li se na věc z jiného hlediska, můžeme říct, že 
přibližně sedmdesát procent lidí žijících v západních zemích 
se může těšit na život delší než 65 let a třicet až čtyřicet 
procent na život delší než 80 let. Přitom v roce 1900 mohlo 
jen asi dvacet pět procent populace doufat, že se dočká 
svých pětašedesátých narozenin.  

Tato skutečnost je důvodem k tomu mít pod kontrolou život 
starých lidí a řešit jejich problémy ve vztahu k sociální, 
ekonomické a politické situaci jak ve světě, tak i 
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v jednotlivých zemích. Je nutné klást důraz na kvalitu 

lidského života, a tudíž i na kvalitu života ve stáří. Každý 
člověk je povinen připravit se na své stáří a společnost 
jako celek má pomoci stárnoucímu člověku především 
vytvořením vhodných podmínek pro důstojný život ve stáří. 
Součinnost jednotlivých generací je zde nezbytná. Teprve 

sociální a ekonomický program otevírá pro jednotlivce 

maximum možností. Na druhé straně nemohou jednotlivci jen 

přijímat roli pasivních konzumentů a čekat, až se o ně 
společnost postará. Proto se dnes razí strategie "stáří 
svému stáří" právě tak jako "přidej život létům". Člověk, 
tedy i stárnoucí, má být aktivní a programově pečovat o 

osobní aktivitu. Je to nejlepší prevence a zároveň náplň 
stáří. Společnost musí pečovat o materiální a sociální 

jistoty starých lidí, a to nejen s ohledem na své možnosti, 

ale také respektujíc důstojnost, potřeby a nároky starého 

člověka na soukromí. 
Jednotlivec rozhoduje a spolurozhoduje o kvalitě svého 

stáří mnohem dříve, než se tato životní etapa stane 

realitou. Proto by měl každý pěstovat zdravý životní styl, a 
to již od útlého věku. Problematika vhodného bydlení je 

rovněž mimořádně závažná. Starý člověk má především bydlet 
v důvěrně známém prostředí, tedy zůstat doma. Rodina, byť 
změněná, je nadále základní organizační a strukturální 

jednotkou společnosti. Je třeba udělat vše pro to, aby i ve 
změněných podmínkách mohla rodina realizovat kontinuální 

péči o stárnoucího a starého člověka. Neméně důležitá je i 
otázka institucionální péče. Je chápána jako nutná, současně 
však náhradní a doplňková. Pokud nic jiného nezbývá, je 

opodstatněná a oprávněná. Péče v institucích by však měla 
korespondovat s normálním, domácím prostředím. V každém 

případě je žádoucí udělat vše pro to, aby stárnoucí a starý 
člověk mohl co nejdéle a aktivně žít ve svém prostředí, ve 
svém domově a také ve své práci. 
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1.3. Změny ve stáří 
  

Pro pochopení problematiky násilí na seniorech je třeba 
si uvědomovat řadu aspektů, které vyplývají z fyzických, 

psychických a sociálních změn u stárnoucího člověka. 
 

1.3.1. Fyzické změny ve stáří 
  

„Stárnutí přináší zhoršení somatického i psychického 

stavu. Avšak proces tělesného a duševního úpadku bývá 

individuálně variabilní z hlediska času, rozsahu i 

závažnosti projevů. Závisí na interakci dědičných 
předpokladů a důsledků různých exogenních vlivů, které se 

v průběhu života stárnoucího člověka postupně nakumulovaly“3. 
Ve stáří se objevuje polymorbidita. Výskyt onemocnění CNS 

a vznik ateriosklerotických změn mozkových cév. Existují i 
případy rozvoje závažných onemocnění, jako jsou nejrůznější 
formy demencí a změny psychiky, např. Alzheimerova nemoc, 

Binswagerova nemoc, multifaktorová demence, Pickova nemoc. 

Stárnutí organismu můžeme chápat jako obecně biologický 
jev, proces přirozené involuce organismu. Dědičné dispozice 
jsou základním činitelem, který ovlivňuje proces stárnutí 

u jednotlivců. Tento proces však můžeme do jisté míry 

ovlivnit celoživotní životosprávou, prevencí chorob a 

aktivním životním stylem. 

„Stárnutí je v podstatě vždy proces disociovaný, 

dezintegrovaný, asynchronní. Nástup morfologických a 

funkčních změn nastává v ontogenetickém vývoji jedince 

v různou dobu a pokračuje rozdílnou rychlostí“4. Fyzické 

změny ve stáří můžeme obecně definovat jako všeobecnou 

atrofii, která je nejvýraznějším příznakem stárnutí 

                                                 
3 WAGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha : 
Karolinum, 2007. s. 311 
4 PACOVSKÝ, V. O stárnutí a stáří. Praha : Avicenum, 1990. s. 33 
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organismu. Jako příklad uveďme atrofii mozku: do sedmdesátého 
roku věku se sníží hmotnost mozku o 100 g, to má za následek 
snížení rychlosti činnosti centrální nervové soustavy, vliv 
se odráží i na psychice stárnoucího člověka, jehož psychické 
procesy se zpomalují. Snižuje se také váha žláznatých orgánů, 
specializovaná tkáň se nahrazuje méně specializovanou 

pojivovou tkání. Rovněž kůže atrofuje, stává se svraštělou, 
chabou, ztenčuje se, ztrácí svou pružnost a může se snadno 
poškodit. 

Výrazně se mění struktura kolagenu, z tohoto důvodu klesá 
pružnost. Snižuje se činnost potních a mazových žláz, atrofují 
sliznice, rovněž klesá sekrece kyseliny chlorovodíkové, 

střevní resorbce se utlumuje, atrofuje hladká svalovina 

trávicího traktu. Díky úbytku pružnosti dochází i k snížení 

pohyblivosti starého člověka. Oběhová soustava je postižena 
nepružností cév, což vede k hypertenzi. Změna elastických 

vlastností postihuje plíce, stávají se méně poddajnými. 
Rovněž významné jsou změny v hormonálním systému. Hormony 

jsou produkovány nerovnoměrně, což má silný vliv na psychiku 
starého člověka, kterou charakterizují změny nálad. Zároveň 
dochází k snížení produkce pohlavních hormonů, což se projeví 
jako vyhasnutí pohlavní aktivity. 

U starého člověka se také objevují změny v kostech, které 
jsou stiženy osteoporózou, řídnutím kostí, klesá jejich 

pevnost a zvyšuje se jejich lámavost. 

 

Staří a stárnoucí lidé jsou postihováni především těmito 
okruhy chorobných procesů: 
• Ateroskleróza - kornatění tepen, vede k ischemické chorobě 
srdeční, postižení mozkových cév a cév dolních končetin. 
• Rozedma plic - chronický zánět plic. 
• Osteoartróza - degenerativní postižení kloubní chrupavky, 

klesá pohyblivost a zvýrazňuje se bolest. 
• Osteoporóza - řídnutí kostí. 
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• Alzheimerova choroba - atrofie mozku. 

• Poruchy zraku - šedý zákal, zelený zákal, degenerativní 

postižení žluté skvrny. 

• Poruchy sluchu - postupné opotřebování a odumírání 

sluchových nervů, souvisí s nadměrným exponováním hluku v 

životě člověka. 
 

Vliv na prevenci morbidity ve stáří má mnoho jednotlivých 
faktorů. Patří sem zdravý životní styl spolu s odpovídající 
životosprávou, dále výjimečná konzumace alkoholu. Negativní 

vliv na postup fyzických změn ve stáří má kouření, vysoká 

konzumace kofeinu, nadměrná spotřeba tuků a cukrů ve stravě. 
Naopak vysoký by měl být přísun vitamínů, minerálů a stopových 
prvků. Aktivní přístup k životu spolu s pravidelným cvičením a 
udržováním mentální kondice pomocí tréninku napomáhají 

seniorům zachovat si svou fyzikou kondici. Významný je rovněž 
vliv aktuální sociální situace seniora, míra jeho kontaktů s 
okolím a podmínky, ve kterých žije. 

 

1.3.2. Psychické změny ve stáří 
 

Psychika stárnoucího člověka představuje soubor vlivů, 
které se proplétaly, vzájemně na sebe působily, narůstaly 
anebo se ztrácely, a to od jeho dětství. Každý člověk má 
zcela odlišný individuální osud. Poznání životní historie 

starého člověka se opírá o některé základní údaje: 

organizaci biologických faktorů, integraci zkušeností 

jedince a jeho začlenění do společenských souvislostí. 
Především je třeba zdůraznit, že při fyziologickém 

stárnutí a stáří se kvalitativně nemění struktura osobnosti. 
Pro kvalitu psychiky ve stáří má zřejmě větší význam 

osobnost člověka a její úroveň než kalendářní věk. Typické 
vlastnosti člověka se ke stáru zvýrazňují, veřejnost 
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registruje častěji ty nepříjemné projevy povahy stárnoucího 
člověka.  

Obecně s věkem klesá vitalita a energie. Dochází 

k celkovému zpomalení psychomotorického tempa a 

senzomotorické funkční koordinace. Řeč starých lidí bývá 

pomalejší. Toto negativum je vyrovnáno systematičností, 
důsledností a důkladností. 

Přes individuální rozdíly, popisují se hlavní psychické 
změny, k nimž ve stáří u každého člověka dochází v různé 
míře: Především se zhoršuje smyslové vnímání (zrak, sluch) a 
reakce jsou pomalejší. 

Za typické jsou považovány poruchy paměti. Konkrétně se 
týkají snížení vštípivosti a vnímavosti, rovněž bývá 

postižena výbavnost. Je známé, že reprodukce klesá, ale 

znovupoznávání je zachováno až do vysokého věku. Ve stáří 
stoupá zájem o všeobecnou informovanost a rozhled, zároveň 
vzrůstá smysl pro detail (stoupá schopnost rozlišovat tóny, 
barvy a obecné detaily). 

Navzdory poruchám paměti není intelektuální úroveň 
starých zdravých lidí výrazně poškozena. Inteligence měřena 
běžnými inteligenčními testy sice klesá, ale to je rovněž 
důsledek pomalejšího tempa při časově limitovaných úkolech. 
Kromě toho se zdá, že různé intelektuální schopnosti se mění 
různě (některé klesají výrazně, jiné se prakticky nemění).  

Mění se rovněž afektivní prožívání ve stáří - mnozí staří 
lidé jsou již lhostejnější, méně emočně zaujati děním kolem 
sebe a mnohem více soustředěni sami na sebe a na své potíže. 
Lidé nad padesát let věku vykazují stereotypnost úsudku, 

myslí a jednají ve známých a osvědčených schématech. Většina 
odborníků dále uvádí, že ve stáří může docházet k ochuzení 
fantazie a invence, tvůrčí schopnosti bývají zachovány, ale 
nápady se nedostavují již tak pohotově.  

„Dalším známým, obecně uznávaným rysem stáří je špatné 
snášení změny, starý člověk má rád svůj pořádek v čase i 
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v prostoru. Čím je starší, tím větším traumatem je pro něj 
stěhování nebo jiná větší životní změna.“5 Staří lidé bývají 
nejistí až úzkostní v neznámém prostředí stejně tak jako 

v rozhovoru s neznámými lidmi. Mohou být nedůvěřiví 
k neznámým věcem. 

 Osobnost starého člověka obráží jeho způsob boje 

s obtížemi, které pokročilý věk s sebou nezbytně přináší: 
někteří se s problémy stárnutí vyrovnávají konstruktivně 
(realisticky a aktivně), jiní se stávají zbytečně závislými 
na cizí pomoci, další vyjadřují své nepřátelské pocity vůči 
druhým osobám, celému světu i vůči sobě samému. 

Starý člověk trpívá též zvýšenou únavností, poruchami 

spánku a rozmrzelostí. Problémem je také smutek, často 
důvodný a prezentovaný či hodnocený mylně jako bezdůvodný. 
Staří lidé bilancují svůj život, je to přirozené a normální. 
Někteří staří lidé se odvracejí od současných problémů světa 
a uzavírají se do svého světa. Většina lidí v tomto věku 
prožívá pocity osamocení. Velkým problémem starých lidí je 

zejména ztráta partnera, zvláště po mnoha společně prožitých 
letech radostí i obtíží. Je prokázáno, že nemocnost a 

úmrtnost ovdovělých mužů a žen je podstatně zvýšena. Mnoho 
tu proto záleží na podpoře dětí, příbuzných a přátel. 
Potřeba blízké osoby a určitého citově laděného partnerského 
vztahu je trvalá. Láska ve stáří má jiný obsah a formu. Je v 
ní méně sexuality, ale více erotiky. 

S postupujícím věkem může dojít k celkovému oploštění 
emotivity. Mohou být oslabeny vyšší city a sociální cítění. 

Starý člověk bývá také často lítostivý, i malý podnět 
v něm může vzbudit dojetí nebo nepřiměřený výbuch zlosti. 

Mezi typické vlastnosti starých lidí patří i paličatost, 
vzdorovitost. 

Celkový obraz starého člověka charakterizuje tedy 

rigidita v myšlení a jednání, poruchy koncentrace a paměti, 
                                                 
5 ŘÍČAN, P.: Cesta životem. 2. vyd. Praha : Portál, 2004. s. 337 
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ulpívání na zvycích a zvyklostech. Mezi pozitiva stáří patří 
například vytrvalost v monotónní tělesné a duševní činnosti, 
trpělivost, někdy větší pochopení pro problémy druhých lidí, 
rozvaha, větší stálost ve vztazích a názorech, obezřetnější 
přístup k zadaným úkolům a životní nadhled. 

Švancara6 vyčleňuje na základě analýzy způsobu života ve 
stáří pět prototypů sociální adaptace starého člověka 
charakterizovaných těmito dominantními rysy: 

konstruktivnost, závislost, obranný postoj, hostilní postoj 

a intropunitivní reakce.  

Prototypem konstruktivnosti v řešení životních problémů 
je jedinec, který se těší ze života, navazuje stále vztahy 
s ostatními, je tolerantní, uvědomuje si své kladné stránky 
i chyby a vytváří si reálně perspektivy dalšího aktivního 
života. Je to člověk průbojný, ale ne agresivní, přiměřeně 
vyjadřuje své emoce. Je soběstačný v mezích své tělesné 
kondice a životních podmínek. Jeho zájmy navazují na 

předchozí život. 
Druhý typ se vyznačuje závislostí. Jeho představitelem je 

poměrně vyrovnaný jedinec, který se spoléhá na to, že druzí 
se postarají o jeho hmotné potřeby a že u nich nalezne také 
citovou oporu. Tento typ stárnoucího člověka se poměrně brzy 
unaví. Snadno se vzdává svého povolání a do důchodu odchází 
s uspokojením. Vztahy k druhým lidem bývají směsí tolerance, 
oportunismu, tendence k navazování nových kontaktů je 

slabší, zejména v případech, kdy by nové vztahy mohly 

narušit klid a pohodlí posavadního života. 

Obranný postoj ztělesňuje stárnoucí jedinec, který 

kontroluje své citové projevy, rád se pohybuje v mezích 

pevných konvencí a zvyků, bývá nezřídka přehnaně aktivní a 
snaží se dokázat svou nezávislost na druhých. Tito lidé se 

velmi snaží udržet si svou nezávislost na druhých a v době, 

                                                 
6  ŠVANCARA, J. Psychologie stárnutí a stáří. Praha : SPN, 1979. s. 95, 96 
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kdy jsou již změny stárnutí patrné, zavírají před nimi oči a 
ignorují perspektivu stáří. 

Další prototyp sociální adaptace se vyznačuje rysy 

hostility. Jeho představitel se snadno dostává do konfliktu 
a reaguje agresivně. Náladové kontinuum se často zastavuje 
na hladině nevrlé mrzutosti. Takový jedinec bývá nezřídka 
podezíravý a sám se izoluje. Jeho představy o druhých jsou 
značně nereálné. Stáří vidí spíše z hlediska negativních 

důsledků a z tohoto důvodu se také snaží setrvat 

v zaměstnání co nejdéle. 
Intropunitivní reakce až sebenenávist charakterizují 

zvláštnosti přizpůsobování u jedinců, kteří hodnotí život 

všeobecně jako tíživý a sami se cítí spíše jako oběť 
okolností nebo vinu za neúspěchy přičítají sami sobě. 
Převažuje u nich deprese a sebeobviňování. Na svůj předchozí 
život hledí kriticky a smrt chápou nezřídka jako východisko 
z neuspokojivé situace. 

 

1.3.3. Sociální změny ve stáří 
 

Během života se setkáváme s různými zvraty a musíme se 
vyrovnávat s mnoha ztrátami. Tím, že něco nebo někoho 
ztrácíme, opouštíme, odmítáme, tím se vyvíjíme a rosteme. 

Velké životní změny a ztráty však nejsou specifickým jevem 
stáří, protože každý jedinec během svého života získá 

zkušenost se ztrátou. Pro stáří je však charakteristické, že 
se ztráty a životní změny nahromadí a staří lidé se pak 

stávají slabší a zranitelnější. 
Nejvýznamnějším zvratem pro stárnoucího člověka bývá 

odchod do důchodu. Je to důležitý moment v životě, určitý 
zlom, který označuje konec jednoho období a počátek dalšího 
období. Vyrovnat se s tímto zvratem není vždycky snadné, 

protože je to období plné nejistot. „Mnozí lidé v době, kdy 
je zřejmé, že stáří je tady, zaujímají pozici jakéhosi 
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očekávání. Někdy zvídavě, jindy s určitou mírou skepse 

vyčkávají, co jim stáří přinese“7. Je zde určitá paralela 

s obdobím dospívání: nelze se již upínat na minulost a 

zároveň nevíme, co přijde v budoucnosti. Rozdíl je však 

v tom, že dětství a dospívání připravují člověka na 

dospělost, kdežto důchod představuje pro mnoho lidí odchod 
ze života dospělých a vstup do stáří, přiřazení ke skupině 
starých lidí, blízkost smrti. „Důchod znamená, že člověk 
opouští zaměstnání, ztrácí svou profesi, která ho určitým 
způsobem definovala. Odchodem do důchodu mění člověk svou 

identitu. Předtím byl zemědělec, pečovatelka nebo profesor, 
nyní je důchodce! S touto novou realitou se musí člověk 
vyrovnat a přijmout ji“.8 Odchodem do důchodu se náhle ztrácí 
kontakt s lidmi ze zaměstnání. Člověk je nucen nově 
uspořádat svůj dosavadní způsob života. Manželé se musí 

znovu naučit žít ve dvou. V aktivním životě je život řízen 
prací, v důchodu si musí každý svůj čas organizovat sám, 

musí si vymýšlet činnosti, nějak se zaměstnat. Prázdnota, 

kterou bude třeba naplnit může někoho děsit. V důchodovém 
věku je však možné využít čas k realizaci plánů, na které 
doposud nebyl čas.  

Jinou událostí, která poznamená sociální život, a zvláště 
život rodičů je odchod dětí z domova. Manželé se náhle 

ocitají sami jeden s druhým. Musí nalézat nový způsob 
manželského života bez dětí, novou rovnováhu. Tato změna 
může partnery sblížit a upevnit jejich vztah, nebo naopak 
vyprovokovat či zhoršit již existující nebo skryté 

konflikty, nebo se v jejich vztahu může usadit prázdnota. 
Někteří staří lidé začnou mít pocit užitečnosti, když se 

stanou babičkou a dědečkem. Babičky hlídají vnoučata, pokud 
nebydlí daleko. Dědečkové zase vědí, co dělat, když syn nebo 
zeť potřebuje pomoci se zahradou nebo něco opravit. Odchod 
                                                 
7  HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha : Panorama, 1990. s. 138 
8 PICHAUD,C., THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi.Praha : Portál, 
1998. s.27 
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dětí, jestliže ovšem nepředstavuje absolutní konec vztahu 

s rodiči, není tolik traumatizující událostí tím spíš, 

následuje-li narození vnoučat. Ztráta rodičovské role bývá 
kompenzována novou rolí prarodičů. 

Smrt partnera je bezpochyby jednou z nejtěžších zkoušek, 
se kterou se lidé musí vyrovnávat. Partner, jenž zůstává, 
pociťuje opravdové roztržení, něco se rozbíjí, mluví se 

dokonce o "amputaci", jedna část jeho bytosti umírá. Úmrtí 
manžela nebo manželky v sobě zahrnuje mnoho dalších ztrát. 
Bezpečí, radost, přítomnost partnera, se kterým byla 

společně vedena domácnost, se kterým jsme společně 
rozhodovali, to vše mizí spolu s partnerem. Mnoho vdov a 

vdovců nakonec toto složité období překoná a může znovu 

začít žít. Ale u některých lidí, a to zejména u starších, se 
rána již nezahojí. Smysl spatřují pouze v minulosti, když 
byli ještě s partnerem. Kromě partnera mizí postupně také 
stejně staří přátelé. Někdy během jednoho nebo dvou let 

odejdou dva až tři. Starší lidé mají z tohoto důvodu 
tendenci udržovat čím dál méně styků. 

Nové bydlení a institucionální péče jsou další významnou 
změnou v životě starého člověka. Staří lidé odcházejí do 

různých zařízení sociální péče tehdy, když se jejich samota 
stane nesnesitelnou, když se stávají nesoběstačnými nebo 

když se o ně jejich děti bojí, v neposlední řadě rovněž 
z finančních důvodů. Ve většině případů si uvědomují, že je 
to do konce života. Opustit svůj dům nebo byt znamená 

rozloučit se s minulostí, se vším, co tvořilo dosavadní 

život. Vstup do zařízení sociální péče je tudíž vážnou 

událostí. Je to mnohem horší, pokud na to není člověk 
připraven. Lidé, kteří se na odchod do zařízení sociální 

péče mohou delší dobu připravovat a sami se rozhodnout, se 
pak snadněji začlení do nového života. Zaměstnanci daného 

zařízení si pak musí uvědomit, že tato změna je pro starého 
člověka psychicky náročná, a musí mu velmi pozorně pomáhat 
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při překonávání tohoto nelehkého období. “Sociální pracovník 
pomáhá klientovi adaptovat se na změnu, případně integrovat 
se do nové sociální sitě. Pamatuje zároveň na kontinuitu 

života, podržet souvislost mezi minulostí a současností, 
pracuje s klientovým příběhem. Podporuje tak jeho zdraví a 
kvalitu života.“9 

Výše uvedené změny člověkem hluboce otřásají a 

traumatizují ho. Ztratit milované bytosti, ztratit 

zaměstnání a místo ve společnosti, ztratit zdraví, všechny 
tyto změny doprovází hluboký šok a různě dlouhá krize. 

Problémem je dostat se z této krize. Člověk se musí oprostit 
od toho, čím dříve byl, aby se mohl radovat z toho, co mu 
zůstává a co nového získá. 

 

1.4. Krizové situace v životě seniora  
 

 Samota, polymorbidita, zhoršené sociální a společenské 
podmínky a snížená schopnost adaptace, to jsou faktory, 

které u starších lidí vedou ke zvýšenému výskytu krizových 

situací. 

 „Krizový pracovník potřebuje vědět, že stáří není 

tragické a strašidelné období života. Ve své úzkosti ze stáří 
by mohl v kontaktu se seniorem sklouznout k lacinému 

chlácholení, jímž by utěšoval především sám sebe. Senioři 
někdy mají potřebu si postěžovat, ale nežádají od nás ani 
elixír mládí, ani zázraky. Nepotřebují ani náš soucit ani 

lítost. Potřebují empatii a symetrický vztah v kontaktu.“10 
Mnoho starých lidí se často cítí osaměle. Odloučení není 

nutně synonymem samoty. Skutečnost, že někteří starší lidé 
mají méně přátel nebo příbuzných než dříve, ještě neznamená, 
že už u nich neexistují sociální vztahy. Podstatná je zde 

                                                 
9   JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi in MATOUŠEK, O.  a kol. 
Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. s. 164 
10  HAVRÁNKOVÁ, O., SCHUSTEROVÁ, M.: Krizová intervence u seniorů. In 
VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 293 
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kvalita vztahů, ne kvantita. Tak se někteří lidé cítí 

osamělí i uprostřed davu. Naopak, starý člověk může žít sám, 
a přesto se nemusí cítit osamělý. Většina lidí přesto chápe 
samotu jako něco negativního. Pocity osamění ovlivňují 
především tři faktory: odloučení od rodiny, složitý osobní 
život a zdravotní problémy. U některých lidí stačí 
přítomnost jednoho z těchto faktorů, aby pociťovali osamění, 
a když se faktory nahromadí, je pocit samoty větší a 

nesnesitelnější. 
Pro některé lidi je tak obtížné vyrovnat se se samotou, 

že se u nich nakonec objeví patologické chování. Lidé 

v domovech důchodců, kteří trpí samotou, chtějí být stále 

závislejší na pomoci ostatních. 

Mnoho starých lidí se ovšem snaží se samotou bojovat, 

vyhnout se jí a nemyslet na ni. Někdo si pořídí zvíře, pro 
jiné seniory je lékem organizování a přesné rozvržení dne, 
jeho naplnění četbou, televizí, nákupy, procházkami. 

Přestože se lidé obvykle osamělému životu přizpůsobí, stává 
se samota v některých dnech, konkrétně o svátcích, 

nesnesitelná. 

Jako obrana před samotou nemusí sloužit jen rodina - 

děti, vnoučata, příbuzní. Starý člověk by si měl vyplnit 

svůj čas i mimo rodinu. Pokud se starý člověk cítí 

nevyužitý, vnoučata jsou již dospělá a nepotřebují jeho 

péči, může se věnovat dobrovolnické činnosti. Dobrovolnická 
činnost nejen vyplní jeho volný čas, ale dává člověku pocit 
užitečnosti pro společnost. Pocit osamění zmírní i různé 
kluby seniorů, vzdělávací programy a další aktivity pro 

seniory. Aktivním přístupem k životu ve stáří může senior 
získat nové přátele, obohatit svůj dosavadní život a rovněž 
účinně bojovat se samotou.   

 Mezi těžké krize seniorského věku patří sebevražedné 

úvahy. Pracovníci krizových linek se s takovými případy 
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setkávají především o Vánocích a jiných svátcích, kdy pocity 
osamělosti nabývají na intenzitě.  

 Často může být velmi problematické pouhé soužití dvou 
generací a péče o bezmocného seniora. V těchto případech je 
velice nutné zajistit nejen podporu seniora, ale i 

ošetřujících členů. Zde je vhodné doporučit účast na 

svépomocné skupině, informovat o možnostech využití 

pečovatelské nebo ošetřovatelské služby, služeb denního 

stacionáře, respitního centra nebo hospice.  
Velmi problematická situace nastává, pokud je starý člověk 

konfrontován se smrtí blízkého člověka, manžela, partnera. 

S přibývajícím věkem se snižuje schopnost adaptace, a proto 
stárnoucí člověk prožívá každou změnu obtížněji. Sociální svět 
starého člověka je již zúžen. Přátelé zemřeli nebo umírají, 
děti jsou dospělé a mají vlastní život, a tak většinu času 
tráví staří manželé spolu. Starý člověk se po ovdovění stává 
tzv. „rizikovým pacientem“, tzn. osobou, které by měla být 
věnována zvýšená pozornost a preventivní péče. Zdravotník nebo 
pomáhající profesionál by měl starého člověka připravit na 

tuto skutečnost a pokusit se snížit napětí a stres.  
Mezi nejzávažnější krizové situace ve stáří zajisté patří 

násilí, které je zaměřeno proti starému člověku. Tomuto 

ústřednímu tématu včetně popisu jeho forem se budu podrobněji 
věnovat v následujících kapitolách. 

„Krizové situace, se kterými se starý člověk setká, můžeme 
také považovat za cestu k proměně člověka. Krize nám může 
pomoci lépe pochopit sebe sama a svět okolo sebe, nebo nás 
uvrhává do zoufalství.“11 

 

  

 

                                                 
11 KALINOVÁ, T. Krizové stavy v seniorském věku: jak popisují a prožívají 
krizi samotní seniořu: diplomová práce. Praha: Univerzita 
Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociální práce, 2006, s.21  
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2. Syndrom EAN 

 

2.1. Definice a vymezení pojmů 
 

Problematika násilí na seniorech je celosvětovým závažným 
problémem. Úzce souvisí s termínem „nová nemocnost“, který 

zahrnuje onemocnění a poruchy vyvolané nebo podmíněné vlivy 
sociálního prostředí.  

V roce 1962 byl v USA definován „syndrom týraného 

dítěte“, který byl později zaveden jako Child Abuse and 

Neglect - CAN. Toto pojetí rozeznává tělesné týrání, citové 
týrání, pohlavní zneužívání a zanedbávání péče u dětí. 
V souvislosti se seniory se termín „nová nemocnost“ dostává 

do popředí až o 10 let později a dodnes je tato problematika 
v porovnání s násilím na dětech málo zmapována. Uvádí se, že 
tématice násilí na seniorech je věnováno 10krát méně 
publikací, než je tomu u dětí s obdobným problémem. 

V souvislosti s násilím na seniorech zatím nedošlo ke 

sjednocení české terminologie, nejčastěji se hovoří o násilí 
na seniorech, dále o týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů 
nebo o špatném zacházení se seniory. 

V anglosaských zemích je tento jev často označován jako 
syndrom EAN (elder abuse and neglect) neboli syndrom 

zneužívaného a zanedbávaného seniora. Můžeme se rovněž setkat 
s pojmem elder mistreatment.  

Jednotná všeobecně přijímaná definice týkající se násilí 
na seniorech stále chybí, proto zde uvedu definic několik. 

Britská iniciativa "Action on Elder Abuse" definuje EAN 

jako opakované či jednorázové špatné chování vůči starému 

člověku, ze strany toho, komu starý člověk důvěřuje či je na 
něm závislý. Důsledkem tohoto chování je poškození či výrazný 
diskomfort. 
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Tošnerová12 definuje „špatné zacházení“ se seniory, pokud 

je osoba starší 60-ti let, nebo celkově oslabená postupujícím 
věkem či tělesným nebo psychickým postižením vystavena 

některému z uvedených působení: tělesné týrání, 

materiální/finanční zneužívání, zanedbávání druhou osobou, 

vlastní zanedbávání péče o sebe sama, emocionální týrání a 
jiné známky zneužívání či týrání členy rodiny. 

Podle Kalvacha13 jde z právního hlediska o zlé nakládání 

se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti, 
bezcitnosti a určitou trvalostí, které poškozená osoba 

pociťuje jako těžké příkoří. Takovým jednáním se zabývá §215 
trestního zákona. 

 Charakteristickým rysem násilí na seniorech je jeho 

opakování, dlouhodobost a téměř každodenní přítomnost. 
Odehrává se v domácím prostředí, ale i v kolektivních 

zařízeních pro seniory (domovech seniorů, léčebnách pro 

dlouhodobě nemocné). 
Jedná se o donucovací chování užívané jednou osobou 

k ovládání jiné nebo jiných osob. Může mít rozmanité podoby: 
hrubé nadávky, stálé kritizování, ponižující urážky, 

zesměšňování, podrývání sebedůvěry, omezování osobní svobody, 
ekonomické vydírání, vyhrožování tělesným ublížením až po 

přímé tělesné ubližování. 
 

2.2. Syndrom EAN v číslech 
 

V České republice existovalo až donedávna velmi málo 

reálných dat nebo výzkumných zpráv, které by analyzovaly 

tento společenský jev. V současné době se již situace 

zlepšila a k dispozici již určité údaje týkající se výskytu 

                                                 
12  TOŠNEROVÁ, T. Týrání a zneužívání starého člověka. Sestra. 1999, roč.9, 
č.8, s.3-4 
13  KALVACH, Z. Zanedbávání a týrání seniorů. Sestra. 1998, roč.8, č.5, 
s.10 – 11 
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násilí na seniorech máme, dostatečně reprezentativní výzkum 
však stále chybí. 

Především v USA, Kanadě a Velké Británii je problematika 
syndromu EAN sledována již od 80. let 20. století, z tohoto 

důvodu existují v těchto státech mnohem přesnější a 

rozsáhlejší výzkumy. Z analýzy zmíněných výzkumů vyplynulo, 
že syndrom EAN se v různých formách týká průměrně 3-6% osob 
starších 65-ti let. 

 Tyto výsledky vedly k tomu, že v roce 1990 Zdravotní 

výbor Rady Evropy doporučil prioritně zkoumat problematiku 

špatného zacházení se seniory.  

 V rámci České republiky zde uvedu 2 průzkumy, které se 
zabývaly problematikou násilí na seniorech. 

 V červnu 2003 proběhl průzkum agentury STEM Násilí na 
starých lidech14. Z analýzy vyplývá, že 10% Čechů považuje 

násilí na seniorech za závažný problém. Z doslechu a z médií 

se o této problematice dovědělo cca 50% respondentů. Celkem 
10% dotazovaných se se syndromem EAN setkalo v rámci širšího 

příbuzenstva a 4% respondentů přímo ve vlastní rodině. 
Největší pozornost zmiňované problematice věnují starší lidé 
a citlivěji ji vnímají ženy. 

 Průzkum v oblasti násilí na seniorech zrealizovala 

v roce 2004 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 
univerzity15. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1300 respondentů. 
Z průzkumu vyplývá, že 13% respondentů se osobně setkalo 

s fyzickým napadením ze strany svého okolí nebo člena rodiny. 
Tatáž zpráva uvádí, že 9% obyvatel ústavních zařízení se 

setkalo se zesměšňěním či neuctivým zacházením.  
 

                                                 
14 Násilí na starých lidech : Reprezentativní sociologický průzkum. Stem : 
Praha, 2003. 
15
Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, 

prevence. Závěrečná zpráva výzkumného projektu RM 01/15/04 MZV ČR. 
Jihočeská univerzita : České Budějovice, 2005. 
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 Pokud se jedná o případy, kdy se obětí stává senior, 
objevují se problémy legislativní, etické a morální. Už 

samotné rozpoznání násilí na starém člověku je komplikované. 
Starý člověk nemusí po delší dobu vycházet z bytu, a proto si 
okolí málokdy uvědomí, že se může jednat o vážný problém. 
Oběti mají tendenci svůj problém nehlásit nebo zapírat. Staří 
lidé mají k takovému jednání řadu důvodů. Bojí se trestu, 

odplaty nebo umístění v ústavním zařízení. Starý člověk se 
stydí za to, že zneužívajícím je člen rodiny, a domnívá se, 
že mu ani policie, ani sociální instituce nepomohou. 

V neposlední řadě se senior bojí ztráty blízké osoby, byť se 
jedná o agresora. Významnou roli zde hraje i bezradnost, 

izolovanost a porucha komunikačních schopností. 
 

2.3. Typologie násilí na seniorech 
  

 Existuje řada typologií násilí na seniorech, které se 
vesměs jen nepatrně liší. Centrum pro zneužívání stáří ve 

Washingtonu (National Center On Elder Abuse, Washington – 

NCEA) například definuje případy zneužívání starých lidí 

následovně: 
1. Fyzické zneužívání. 

2. Sexuální zneužívání. 

3. Psychologické a emocionální zneužívání. 

4. Zanedbávání. 

5. Vlastní zanedbávání. 

6. Opuštění. 
7. Finanční nebo materiální vykořisťování. 

 V této práci využiji dělení podle Kalvacha16, které se 
nepatrně liší od výše uvedeného dělení, ale podle mého názoru 

                                                 

16  KALVACH, Z. Týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů jako medicínský 
problém. Časopis lékařů českých. 1997, roč.136, č.6, str. 170 – 173 
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je více aplikovatelné na konkrétní problematiku v České 
republice. 

 Je nutné dodat, že násilí se časem stupňuje a jeho formy 
se kombinují, proto se i v jediném případě mohou objevit 

všechny typy špatného zacházení (tělesné týrání, psychické 

týrání, ekonomická kontrola, zanedbávání pečující osobou i 

zanedbávání péče o sebe sama). 
 

2.3.1. Fyzické týrání  

 

Fyzické týrání je definováno jako záměrné působení 
bolesti, zraňování nebo odpírání základních životních potřeb 
či bezdůvodné omezování osobní svobody.  

Do fyzického násilí patří bití, škrcení, kopání či jiné 
agresivní útoky. Setkáváme se i se záměrným vystavováním 

starého člověka chladu, odpírání jídla, tekutin či léků. 
Objevuje se zde i vědomé nezabránění hrozícímu nebezpečí 
z poranění či záměrné neodstranění možných rizik. Při 
fyzickém násilí může být úmyslem poranění, v extrémních 

případech i smrt týraného seniora. Mezi následky fyzického 
týrání patří mnohočetná a opakovaná poranění, podlitiny 

(četnější na trupu z opakovaného třesení), otoky, škrábance, 
zlomeniny, popáleniny podobné předmětu (např. žehlička nebo 
cigareta) či stopy po kousnutí. Tato poranění bývají často na 
neobvyklých místech, nebývají ošetřena a jsou různého stáří. 
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2.3.2. Psychické a citové týrání  

 

Psychické a citové týrání zahrnuje ponižující výroky, 

verbální agresi, urážky, hrozby, zastrašování (například 
záměrné volné pobíhání psů), omezování autonomního 

rozhodování o sobě samém, snižování sebevědomí a sebeúcty či 
odloučení od rodiny nebo přátel. Ke specifickým projevům 
odmítání a zavrhování patří schvalování a prosazování věkově 
diskriminačních a segregačních tendencí, zdůrazňování 
involučních a chorobných změn, „nepotřebnosti, nadbytečnosti 
a obtížnosti“ seniorů. Časté je vyhrožování přestěhováním, 
vystěhováním a zvláště umístěním v zařízení ústavní péče.  

Jinou formou citového týrání může být likvidování či 
poškozování předmětů s emočním významem (památek), agrese 

proti zvířatům či rostlinám, omezování sociálních kontaktů, 
bránění ve sledování oblíbených televizních či rozhlasových 
pořadů, nebo omezování pohybu. Mnohé účinné formy psychického 
týrání mohou být záludně propracovány do sociálně 
přijatelných forem.  

Citové týrání se podle Tošnerové17 může u seniorů 
vyznačovat následujícími stavy:  
• Zmatenost. 

• Přehnaný strach. 
• Nespavost, spánková deprivace či potřeba nadměrného   
spánku. 

• Změna chuti k jídlu. 
• Neobvyklý přírůstek či úbytek na váže. 
• Nezájem o sebe sama. 

• Ambivalence pocitů lásky i nenávisti. 
• Rezignace. 

                                                 
17  TOŠNEROVÁ, T. Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině. Ambulance 
pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3.LF UK Praha : Praha, 2002.  

 



 31

• Stáhnutí do sebe. 

• Agitovanost. 

• Úzkostné či panické stavy. 
• Užívání uklidňujících léků a sedativ. 
• Suicidální myšlenky či pokus o sebevraždu. 
 

2.3.3. Pohlavní zneužívání 

 

Pohlavní zneužívání starých osob je v porovnání s dětským 
syndromem CAN spíše méně časté. Jedná se o nedobrovolný styk, 
od znásilnění po omezování osobní svobody (příslušníkem 
opačného pohlaví) a sexuální obtěžování ze strany pečujících 
osob. Pohlavní zneužívání je zvláště odsouzeníhodné, jestliže 
má oběť potíže s komunikací nebo není fyzicky schopná se 

bránit. K pohlavnímu zneužívání dochází spíše u žen a jedná 

se nejčastěji o znásilnění či případy gerontofilní deviace. 
 

2.3.4. Finanční a materiální zneužívání 
 

Jedná se zpravidla o neoprávněné vymáhání finančních 
prostředků, např. důchodu či úspor, vymáhání sepsání závěti, 
popřípadě její změny, vymáhání převodu majetku, převodu bytu 
či neochotu ve financování ošetřovatelské nebo zdravotnické 
péče (včetně úhrady léků a přispívání na pensionované 

bydlení).  

Osoby disponující s financemi starých lidí jim odmítají 

hradit ošacení, jídlo nebo jim tyto výdaje vyčítají. 
Významným projevem ekonomického násilí může být i stav, kdy 
starý člověk nedovede logicky vysvětlit způsob, jakým nakládá 
se svými příjmy. 

K finančnímu a materiálnímu zneužívání nedochází jen ze 
strany rodiny, ale i ze strany pracovníků sociálních a 
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zdravotních terénních i pobytových služeb. Zimmelová18 uvádí, 

že někteří pracovníci vyžadují od klientů jakési „všimné“. 
Jedná se sice o minimální částky (do 20 Kč), v celkových 

součtech však tyto finanční výdaje mohou dosahovat sta až 

tisíců korun. O ekonomické násilí se v tomto případě jedná, 
pokud by neposkytnutí těchto částek mohlo vyvolat pocit horší 
kvality služby i vztahů mezi pečovateli. 

Z výsledků výzkumného projektu Jihočeské univerzity19 

vyplývá, že z celkového počtu respondentů lze o ekonomickém 
násilí mluvit u 8% respondentů v domácím prostředí (100% = 
1 300 respondentů). Z těchto respondentů má obavy 

z negativních důsledků při odmítnutí finanční výpomoci 6,8% 
dotazovaných. Podle řešitelů se lze domnívat, že zde již 

k ekonomickému zneužívání fakticky dochází. Rovněž 53% 

dotazovaných seniorů přiznalo poskytování „všimného“ 

pracovníkům v terénních službách. 13% dotazovaných, kteří 
„všimné“ poskytují, se projevila obava ze zhoršení služeb 

v případě nepředání „všimného“.  

2.3.5. Zanedbávání/opominutí péče 
 

Tento způsob násilí na seniorech je určitým selháním 

osoby, která je zodpovědná za bezpečnost a uspokojování 

potřeb závislého člověka. Obecně lze říci, že zanedbávání 

nastává, pokud nesoběstačná osoba zůstane nezabezpečená.  
Mezi typické ukazatele zanedbávání péče patří následující 

projevy: 

• Poruchy výživy. 

• Hydratace. 

• Prochlazení. 

• Výrazné nedostatky v osobní hygieně a v oblečení. 
                                                 
18  ZIMMELOVÁ, P.: Ekonomické násilí na seniorech. Sociání práce. 2006, 
roč. č.2, s. 82 – 88 
19 Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, 
prevence. Závěrečná zpráva výzkumného projektu RM 01/15/04 MZV ČR. 
Jihočeská univerzita : České Budějovice, 2005 
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• Poranění z pádů. 
• Kožní choroby. 

• Výrazná zanedbanost oděvu a příbytku. 
• Sociální izolace. 

• Komunikační deprivace. 
• Úzkost, apatie. 

 

2.3.6. Druhotné ponižování/ Systémové týrání 

 

Systémové týrání je popisováno jako utrpení způsobované 
společenskými normami a institucemi, postupy a systémem, 

který byl pro pomoc a ochranu znevýhodněných osob určen. 
Jedná se například o upírání práva být vyslyšen a podílet se 
na rozhodování o sobě samém. Patří sem například 
autoritativní rozhodování pečovatelů, zvláště v ústavní péči. 
Týká se rozhodování o podstatných záležitostech bez souhlasu 

a bez dostatečného poskytnutí potřebných informací (postupy 
zdravotních služeb, přemísťování v rámci ústavní péče), 
nerespektování přání pacientů, nerozvinutí mechanismů 
usilujících o ochranu zájmů a práv dementních osob. Dalším 
problémem je nedostatečná dostupnost a rozsah služeb 

umožňujících osobám s poruchami soběstačnosti pobyt v domácím 
prostředí, na které jsou zvyklé a nedostačující kontrola 

kvality péče a služeb v těchto zařízeních včetně aktivního 
odhalování, evidence a sledování případů násilí na seniorech. 
 

2.4. Kdo může být obětí 
 

Každá starší žena či muž se mohou stát obětí syndromu 
EAN, a to nezávisle na sociálním postavení či kultuře. Může 
to být stará osoba, která naopak týrá své pečovatele. 
Existují i vztahy vzájemného zneužívání a týrání. Někdy má 
syndrom EAN i rasistický podtext.  
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Týráním jsou ohroženi především senioři ve špatném 

zdravotním a funkčním stavu, s těžší poruchou kognitivních a 
komunikačních funkcí (např. syndrom demence, afázie), senioři 
žijící v sociální izolaci (osamělost, sekty, etnické 

komunity), senioři žijící s potenciálním agresorem a závislí 
na něm. 
 

2.5. Osobnost pachatele 
 

Obecně lze říci, že pachatelem může být partner, dítě 
nebo příbuzný, přítel nebo soused, dobrovolný pomocník, 

pracovníci zdravotní či sociální péče či ostatní 

profesionálové.  

K potenciálním agresorům patří například osoby trpící 

psychopatologiemi a psychopatiemi, lidé závislí na alkoholu 

či drogově závislí, nebo lidé, kteří se již dříve dopouštěli 
agresivního či jiného asociálního jednání. Rizikovým faktorem 
může být i nízká intelektová úroveň pečující osoby, 

materiální či bytová závislost na potenciální oběti, 
přetížení a existenciální problémy rodiny. 

Charakteristika pachatelů podle Národního centra pro 

zneužívání stáří ve Washingtonu (NCEA) ukazuje, že ze dvou 
třetin se jedná o rodinné příslušníky obětí, a to v roli 

pečovatele. Jako nejčastější důvody násilí na seniorech NCEA 
uvádí následující faktory. 

• Zátěž pečovatele, postižení nebo závislost starého 

člověka. 
• Násilí jako naučené chování, předávané z generace na 

generaci. 

• Odpověď na napětí nebo konflikt. 
• Osobní problémy pachatele. 

• Dospělé děti jsou často závislé na podpoře rodičů. 
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• Zneužívání je nevhodnou odpovědí dětí na vlastní 

nedostatečnost. 
 

2.6. Příčiny a rizikové faktory mající vliv na násilí na 
seniorech 

 

Rizikové faktory násilí na seniorech se týkají jak oběti, 
tak původce/pachatele. Přítomnost rizikových faktorů by měla 
zvýšit pozornost pomáhajících odborníků vzhledem 

k nebezpečným situacím a poměrům, v nichž se rizikoví senioři 
nacházejí. 

Negativní vliv má nízká úroveň společenského zájmu a 

společenské ochrany před nežádoucím jednáním včetně ochrany 
práv a důstojnosti klientů dlouhodobé ústavní péče. Patří sem 
i nedostatečná kvalita a pokrytí terénních ošetřovatelských 
služeb a jiných účinných forem pomoci rodině a v neposlední 
řadě syndrom „vyhoření“ ošetřovatelského personálu. 

Významným rizikovým faktorem může být i sociální 

prostředí, ve kterém se senior nachází. Negativní roli zde 
hraje anonymita velkých měst, slabé sociální vazby nebo 

převaha sociálních zájmů. Špatné rodinné vztahy, nemoc 

agresora, vlivy dědičnosti a výchovy mohou rovněž v určitých 
situacích vést až k násilí na starém člověku. Teprve zátěžové 
situace (např. vznik závislosti na pomoci druhých, ztráta 

schopností či psychické problémy oběti) mohou poukázat na 

násilné tendence rodinného příslušníka. 

Britská iniciativa "Action on Elder Abuse"20 uvádí 

rizikové faktory, které bývají nejčastěji spojovány 

s fyzickým a psychologickým ubližováním. Tyto faktory mohou 

být přitomny samostatně či mohou být vzájemně kombinovány. 

• Sociální izolace.  

                                                 
20  http://www.elderabuse.org.uk 
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• Dlouhodobá anamnéza špatných vztahů osob, kterých se týká. 
Existuje zřejmě vzorec násilného chování v rodině. Osoba, 

která se nyní špatně chová ke starému občanovi, pravděpodobně 
zažila špatné zacházení v dětství.  
• Osoba, která se starým člověkem špatně zachází, na něm 
bývá závislá - ubytováním, financemi, ale i emočně.  
• Obvykle mívá ten, který špatně zachází se starým člověkem 
v anamnéze psychiatrické problémy, poruchy osobnosti či 
alkohol (event. drogy).  

Riziko, že k syndromu EAN dojde, může být ještě více zvýšeno 
v následujících případech:  

• Jestliže má stará osoba chronickou chorobu, která může 
ovlivnit její intelekt, hybnost a další funkce, které mohou 

způsobovat problematické chování (demence, parkinsonismus 

atd.).  

• Při výrazném postižení smyslů (zrak, sluch) a řeči, které 
vedou k obtížím v dorozumívání.  

• Jestliže jsou poruchy chování anebo výrazné změny 
osobnosti. Starý člověk, který se stále opakuje, chodí a 

odchází, bloudí, je agresivní.  

• Jestliže vyžaduje tolik péče, že je to nad reálné síly 

pečujícího.  
• Jestliže dojde k dalším nepříznivým a neočekávaným změnám 
v rodině.  
• Jestliže je pečující v důsledku péče nucen výrazným 

způsobem změnit svůj způsob života.  
• Jestliže je pečující izolován a nemá další kontakty, které 
by mu poskytly podporu společenskou a psychickou, možnost 

realizace.  

• Jestliže má pečující další výrazné problémy či finanční 
obtíže.  



 37

• Jestliže je změna rolí nepříznivě pociťována (rodič se 

stane závislým na svém dítěti).  
• Jestliže je pečující odkázán zcela sám na sebe a nemá 

možnost pomoci či podpory.  
V souvislosti s rizikovými faktory násilí na seniorech 

nelze opomenout diskriminační nálady ve společnosti, které 

úzce souvisejí s pojmem ageismus. 

Slovo ageismus je odvozeno od anglického „age“ (věk, 
stáří) a zahrnuje předsudky a negativní představy o starých 
lidech nebo projevy diskriminace vůči staršímu člověku nebo 
skupině starších osob. Tyto výroky a postoje nejsou založeny 
na pravdivém základu. Ageismus může vést až k věkové 
segregaci, vyčleňování ze společnosti, je často podporován 

ekonomicko-sociálními problémy a společenskými představami 
podceňujícími stáří a projevuje se upřednostňováním mládí.  
 

Tošnerová21 uvádí, že v souvislosti s ageistickými 

tendencemi ve společnosti vznikají některé mýty o stáří: 
• Staří lidé žijí jen v rozvinutých zemích. 
• Staří lidé jsou všichni stejní. 
• Stáří mužů a žen je stejné. 
• Stáří je křehké – potřebující péče. 
• Staří lidé nemají čím společnosti přispět. 
• Stáří je ekonomickou zátěží společnosti. 
 

Traxler22 uvádí celkem čtyři zdroje ageismu, které vedou 
k negativním stereotypům a mýtům o stáří v západních zemích.  

                                                 
21  TOŠNEROVÁ, T. Týrání a zneužívání starého člověka. Sestra. 1999, roč.9, 
č.8, s. 3-4 
22  TRAXLER, A. J.: Let´s get gerontologized: Developing a sensitivity to 
aging, the multipurpose senior center concept: A training manual for 
practitioners working with the aging. Springfield, IL: Illinois 
Department of Aging, 1980. citace převzata z:  
TOŠNEROVÁ, T. Ageismus : Průvodce stereotypy a mýty o stáří. Ambulance 
pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3.LF UK Praha : Praha, 2002. 
s.12 
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• Strach ze smrti. 

Smrt není pojímána jako součást lidského životního cyklu, je 
nahlížena jako nepřátelská k sobě samému. Stáří, které je 

smrti blíž proto vzbuzuje strach.  

• Důraz na mládí a fyzickou krásu. 
Senioři jsou ignorováni, zobrazováni spíše negativně. Důraz 
na mládí ovlivňuje i to, jak staří lidé vnímají sami sebe. 
• Produktivita je úzce spojena s ekonomickým potenciálem. 

Děti a staří lidé jsou viděny jako neproduktivní skupiny. 

Střední věk je vnímám jako nesoucí zátěž o obě skupiny. Děti 
jsou však viděny jako ekonomická investice, stáří je vnímáno 
jako finanční dluh, závazek a tím je devalvované. 
• Neadekvátnost dřívějších gerontologických studií. 
Stáří bylo v první řadě studováno v ústavech dlouhodobé péče, 
kde žije pouze 5% populace osob starších 65-ti let. Výsledky 

těchto studií posílily negativní image starých lidí. 
 

Bohužel i sami senioři se často nacházejí pod vlivem 

ageismu, protože očekávají, i když sami žijí aktivně, že jiní 
jsou na tom hůře, jak jim napovídají zažité stereotypy.  

Novodobé výzkumy však společenské stereotypy týkající se 
stáří zcela vyvracejí. Z výzkumů vyplývá, že drtivá většina 
starších osob je výrazně nebo přiměřeně spokojena se svým 

životem. Nutno dodat, že tato spokojenost pozitivně koreluje 
s vyšším vzděláním, vyšším příjmem a dobrý zdravotním stavem. 
Zároveň se ukazuje, že starší generace je nejen zdravější než 
si myslíme, ale dožívá se delšího aktivního věku než 

předchozí generace a zapojuje se více do činorodých aktivit. 
Řada seniorů zahajuje v důchodovém věku novou kariéru a 

vytváří si druhý životní program, který zahrnuje společenský 
život, umělecké činnosti, cestování, celoživotní vzdělávání, 
dobrovolnické aktivity a předávání svých zkušeností ostatním.
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2.7. Násilí na seniorech v rodinách 
 

Rodina je jednou ze základních hodnot. Od rodiny se 

očekává solidárnost s tím členem rodiny, který se nachází 

v obtížné nebo krizové situaci. Dokud jsou staří rodiče 
schopní, mohou v mnoha případech pomoci mladší generaci. 

S postupujícím věkem a snížením soběstačnosti se však situace 
může výrazně měnit.  

Existuje mnoho příčin, proč se členové rodiny špatně 
chovají ke svým starším členům. Někteří jsou přesvědčeni 
o tom, že jsou oprávněni používat moc, aby mohli trestat a 
ovládat své oběti. Násilí v rodině je označováno jako model 
donucovacího dohledu, který jedna osoba vykonává nad druhou 

osobou. Opakované fyzické napadání vzbuzuje v oběti strach a 
znemožňuje ji dělat, co si přeje a nutí ji, aby se chovala 
způsobem, který ji nevyhovuje.  

Ve společnosti stále přetrvává přesvědčení, že násilí 

v rodině je záležitostí soukromou. Proto každá nová 

iniciativa směrovaná proti násilí v rodinách musí být 

nejdříve orientována na zvýšení citlivosti veřejnosti vůči 
tomuto jevu. 

Pojem domácí násilí vznikl jako překlad anglického 

termínu „domestic violence“ a zahrnuje v sobě projevy 

fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi 

jednotlivými členy rodiny.  
Staří lidé se mnohem složitěji adaptují na nové situace. 

Zátěžové situace jako rozvod v rodině, odchod blízkého 

člověka či úmrtí v rodině seniora vělmi zatěžují. Tuto 

situaci ještě výrazněji zhoršují konflikty a mezigenerační 
problémy. Vztahy mezi prarodiči a vnoučaty mohou být napjaté, 
v jiných případech se ovšem vnoučata chovají ke svým 

prarodičům mnohem slušněji než jejich vlastní děti. Problém 
nastává, pokud rodina přestane plnit svou podpůrnou funkci 
vůči nesoběstačnému a závislému členu rodiny. 
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Včasné rozpoznání problému a poskytnutí náležité podpory 
a pomoci znemožňují i samy oběti, které mají tendenci svůj 
problém nenahlásit nebo zapírat skutečnost. Oběť se obává 

potrestání, objevují se pocity bezradnosti a izolace a strach 

ze ztráty blízké osoby, byť agresora. Pocity zahanbení jsou 
projevem životního selhání. Přítomen je kromě faktoru 

emocionálního také pocit ekonomické závislosti na druhých. To 

vše jsou důvody vedoucí k mlčenlivosti, zatajování příznaků a 
následků ubližování.  

Rovněž odborní pracovníci významně přispívají 
k nedostatečnému odhalování domácího násilí na seniorech. 

Převládá názor, že dospělý člověk má obranné mechanismy, 

které umí použít tak, aby k nežádoucím jevům nedocházelo. 

S tím úzce souvisí neochota zabývat se soukromými až 

intimními záležitostmi seniorů. Zároveň se ukazuje velmi 

problematické jednoznačně určit projevy domácího násilí, 

jelikož pády a následná poranění nejsou ve stáří ničím 
výjimečným. 

V souvislosti s domácím násilím je možné setkat se 

s různými mýty, které v některých případech mohou být 

příčinou „přehlížení“ domácího násilí23. 
• Starý člověk se choval popuzujícím způsobem, provokoval, a 
za to následuje trest. Důsledkem je sebeobviňování a z toho 
vyplývá omlouvání agresora. 

• „Co se doma upeče, to se také doma sní.“ V praxi to 

znamená jediné, veškeré problémy v rodině se řeší v soukromí, 
za zavřenými dveřmi. 
• Člověku, v tomto případě agresorovi, prosícímu o 

odpuštění, by mělo být odpuštěno. Mýtus připouští iluzorní 
možnost neopakovatelnosti agresivního chování. 

                                                 
23  BURIÁNEK, J.; KOVAŘÍK, J. Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. 
Praha : Triton, 2006. s. 85-86 
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• Některá z forem násilí je zcela obvyklá, a tudíž je možné 
ji tolerovat. Patrné je, že dopad tohoto názoru je smutný – 

společnost je ochotna tolerovat a ignorovat násilí. 
• Špatné zacházení je typické pro nemajetné společenské 
vrstvy a lidi s nižším vzděláním. Přijetí tohoto mýtu 

zákonitě vede k popírání výskytu násilí ve vrstvách vyšších a 
vzdělanějších. 
 

Bentovim24 zmiňuje čtyři hlavní příčiny násilí v rodinách. 
Poukazuje na cykličnost násilí, v rámci které dochází 

k mezigeneračnímu přenosu násilí. Násilí prožité v dětství se 
opakuje o generaci později. 

Psychopatologická vysvětlení spojují neschopnost 

kontrolovat impulsy k násilnému chování proti členu rodiny 

s hluboce zakořeněnými pocity nespokojenosti, hněvu a 

podrážděnosti. Tyto postoje jsou výsledkem vlastních 

negativních prožitků (týrání či deprivace), které mají 

negativní vliv na schopnost utvářet normální vztahy. 
Sociálně-kulturní modely/ ekonomická vysvětlení 

zdůvodňují výskyt násilí v rodinách díky společenské a 

ekonomické deprivaci, která mění rizikové jedince v pachatele 
násilí a toto násilí spatřují jako pokus zvládnout stresující 
události. 

Sociálně interakční vysvětlení se zaměřují na interakční 
procesy v konkrétních rodinách i v kontextu větších 
sociálních struktur. Objevuje se zde vzájemné nenávistné 

chování, posilování nevhodného chování a negativní citové 

reakce. 

 

V souvislosti s násilím v rodinách považuji za důležité 
zmínit se o důsledcích traumatu. Oběť, na které je pácháno 
domácí násilí, následně trpí pocitem bezmocnosti, bývá u ní 

                                                 
24  BENTOVIM, A.: Týrání a zneužívání v rodinách. Praha : Grada Publishing, 
1998. s.25 – 27 
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narušeno sebeovládání, selhává obranná schopnost, dostavuje 

se pocit nedostatečné obrany a rozpadu integrity osobnosti. 
Zároveń se objevuje akutní duševní bolest při vybavení 

traumatizující události, kterou si poškozená/ý přehrává 
opakovaně v mysli. Reakce traumatického stresu se tak 

postupně stává posttraumatickým stavem. 
Základní reakcí je neustálé připomínání si traumatizující 

události. Jinou formou může být disociace, oběť vymaže 

negativní zážitek z mysli. Traumatizující zážitek může rovněž 
přivodit stav nabuzení a podrážděnosti, může mít vliv na 

spánek a schopnost odpočívat. 
Násilí na seniorech v rodinách nebývá jednorázové, ale 

spíše se opakuje a postupem času nabývá na intenzitě. Často 
je spojováno s dalšími součástmi viktimizace, s utajováním, 
zlehčováním, výhružkami a zapíráním. Oběť cítí silné pocity 
viny za stresující a neovladatelné události a to vede ke 

špatnému hodnocení sebe sama vyvolávajícímu těžké depresivní 
stavy až sebevražedné pokusy. 

 

2.8. Násilí na seniorech v ústavní péči 
 

Pro staršího člověka je odchod z domova a následná 

adaptace na nové ústavní prostředí včetně určité ztráty 

soukromí náročným životním obdobím, které doprovází stres, 

smutek a deprese. Starému člověku trvá adaptace na nové lidi 
a prostředí mnohem déle, a tato situace proto vyžaduje 

zvýšenou podporu seniora a pomoc nejen ze strany rodiny, ale 

hlavně ze strany pečovatelů. Ti by měli věnovat zvýšenou 

pozornost nově příchozím obyvatelům či pacientům a zaměřit se 
na jejich zapojení do skupiny a postupnou adaptaci na nové 

prostředí. 
Existují bohužel případy, kdy se k těmto krizovým 

situacím připojuje násilí, které na starém člověku vykonává 
personál ústavního zařízení. 
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Údaje ze zahraničních výzkumů poukazují na fakt, že 

výskyt nevhodných forem jednání a ošetřování včetně případů 
zjevného týrání v zařízeních dlouhodobé péče může být až 

překvapivě vysoký. K takovým jevům výrazně přispívá 
izolovanost a bezbrannost pacientů a odkázanost na dané 

zařízení.  
Rizikovými faktory jsou v tomto případě nevhodné složení 

a nedostatek kvalifikovaného personálu, přetíženost personálu 
a syndrom vyhoření. 

V institucionálních zařízeních je možné rozlišovat 

jednotlivé druhy zneužívání podle charakteru25.  

• Zneužívající a útočně chování (např. bití, kopání, 

štípání, třesení, tahání za vlasy). 
• Zneužívající péče a léčba (celonoční větrání v zimě, 
opakovaná aplikace vysokých dávek sedativ, opakované 

ponechání inkontinentního nemocného v promočeném lůžku, 
nepolohování atd.). 

• Zneužívající postoje a chování (urážlivé, kritické a 

ponižující komentáře ošetřujícího personálu, nerespektování 

práva na soukromí a intimitu, omezování osobního 

vlastnictví). 

 

Kalvach26 zmiňuje následující projevy špatného zacházení 
v ústavní péči: 
• Hrubé zacházení, bití, tresty za ošetřovatelské prohřešky 
(inkontinence). 

• Vystavování chladu a mytí studenou vodou. 

• Nedostatečný příjem potravy a tekutin, jejich nízká 

kvalita. 

                                                 

25  BURIÁNEK, J.; KOVAŘÍK, J. Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. 
Praha : Triton, 2006. s. 85-86 

26 KALVACH, Z. Zanedbávání a týrání seniorů. Sestra. 1998, roč.8, č.5, 
s.10 – 11. 
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• Hrubé, násilné provádění aktivizace, transportu, úpravy 

lůžka. 
• Nedostatečná aktivizace, nepřiměřený rozvoj imobilizačního 
syndromu včetně dekubitů. 
• Odpojování signalizačního zařízení. 
• Nadměrné používání omezovacích pomůcek, psychofarmak, 

permanentních močových katetrů. 
• Urážlivé jednání a ponižování. 

• Nedostatek soukromí a omezení možnosti rozhodovat o sobě. 
• Nepřiměřené přemísťování. 
• Zneužívání finančních prostředků, vymáhání neoprávněných 
plateb. 

• Omezování a znesnadňování sociálních kontaktů a duchovního 
života. 

 „Pan K. chodí do divadla. Jednou v divadle spěchá na toaletu 
(má potíže s močením) a upadne. Odře si čelo. Pan K. už nikdy 
nesmí sám do divadla. A protože už nemá žádné příbuzné ani 
známé, kteří by ho doprovodili – pan K. už nikdy nesmí do 
divadla.“27 

• Nadměrná institucionalizace umírání. 
„Když obyvatel zemře, musí pro jistotu zůstat tři hodiny na 
posteli, přestože je pokoj třeba plný lidí, kteří o mrtvém 
vědí. Leží vedle něho. Tři hodiny. 
Občas se přihodí, že někdo zemře před večeří. Sestry jsou 
jenom dvě, nemají čas a neuběhly tři hodiny. Za spolubydlícím 
přijde návštěva. Prochází kolem mrtvého těla na posteli. 

Pokukuje po něm. Neví, co dělat a co si myslet. Ale je čas 
večeře. Otvírají se dveře. Sestra přináší večeři“28. 
 

                                                 

27 DIDUNYK, T. Obyvatelé. Souvislosti. Stáří. 1997,č. 2 
28  DIDUNYK, T. Obyvatelé. Souvislosti. Stáří. 1997,č. 2 
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Tošnerová29 hovoří o různých typech šikany pečovatele 
v ovládání svěřené osoby: 
• Výrazně dominující postoj pečovatele. 
• Bezohledné prosazování svých vlastních práv. 

• Trestání při nesplnění přání pečovatele. 
• Nezájem dalších členů rodiny, neochota ke spolupráci. 
• Souhlasný postoj členů rodiny k jednání s náznaky šikany. 
 

 

 

 

  

                                                 
29 TOŠNEROVÁ, T. Týrání a zneužívání starého člověka. Sestra, 1999, roč.9, 
č.8, s.3-4. 
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3. Možnosti řešení 
 

Problematiku syndromu EAN je nutné řešit z mnoha různých 
aspektů. Je zde důležitá součinnost odborníků z různých 
oborů: sociálních pracovníků, psychologů, lékařů, 
ošetřovatelů a právníků. Pouze při účinné kooperaci 

pracovníků výše zmíněných oborů je možné poskytnout oběti 
syndromu EAN odpovídající pomoc a nalézt vhodné řešení 
problémové situace nejen v rámci krizové intervence, ale i 

v dlouhodobém časovém horizontu a z pohledu širších vazeb 

oběti. 
 

3.1. Diagnostika 
 

Násilí na seniorech včetně týrání, šikanování, zneužívání 
a zanedbávání osob nesoběstačných, obecně závislých, 

zranitelnějších a méně schopných obrany je patologií jak 

společenskou, tak individuální. Nutné je interdisciplinární a 
multidisciplinární řešení. Diagnostika násilí na seniorech je 
v současné době nedostatečná a podceňovaná. 

Podezření na týrání by měly vzbudit především následující 
skutečnosti.30 
 
• Malnutrice, dehydratace a hypotermie. 

• Mnohočetná poranění různého stáří a původu. 
• Dlouhý interval mezi zhoršením zdravotního stavu a 

ošetřením. 
• Časné rehospitalizace s dobrým efektem standardní léčby. 
• Převoz nesoběstačného pacienta k ošetření či hospitalizaci 
bez doprovodu. 

                                                 
30 KALVACH, Z. Týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů jako medicínský 
problém. Časopis lékařů českých. 1997, roč.136, č.6, str. 172 
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• Podezření na podávání neindikovaných léků (např. útlum 

navozený psychofarmaky). 

• Úzkost, deprese a apatie. 

• Kožní záněty, neošetřené defekty a rány, dekubity. 
• Syndrom degradace, nízká osobní hygiena. 

• Neudržované oblečení, zanedbaný vzhled, v zimě nevytápěný 
byt. 

 

„K opatřením, která mohou omezit týrání a zneužívání 

v domácím prostředí patří např. pravidelné ošetřovatelské 
návštěvy zvýšeně ohrožených osob a zvláště při konkrétním 

podezření se doporučuje taktní položení následujících otázek: 
• Cítíte se bezpečně? Neubližuje vám někdo? 
• Kdo vám připravuje stravu a kolikrát denně jíte? 
• Jak vznikla vaše poranění a proč jste si je nedal(a) 

ošetřit? 
• Máte často konflikty se svými příbuznými (sousedy, 

spolubydlícími)? Jak probíhají? Můžete po nich volně vycházet 
ze svého pokoje? 

U poranění je doporučován oddělený rozhovor o okolnostech 

jejich vzniku s poškozeným i se suspektním agresorem. 

Vzájemné rozpory posilují pravděpodobnost záměrného působení 
poranění“.31  
 

Mezi příznaky zanedbávání patří: 
• Mnohočetná poranění různého stáří a původu. 
• Závažné poruchy výživy, hydratace, v zimě prochlazení. 
• Zanedbaná onemocnění a poranění s pozdním vyhledáním 

ošetření. 
• Hrubě neudržované oblečení, zanedbanost. 
                                                 

31 KALVACH, Z. Zanedbávání a týrání seniorů. Sestra. 1998, roč.8, č.5, 
s.10 – 11. 
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• Zanedbané a nevytápěné obydlí. 
• Omezování pohybu po domě či bytě. 
• Projevy nevhodného podávání léků včetně léků 
neindikovaných (podezření na útlum psychofarmaky) 
• Úzkost, deprese, apatie a plačtivost. 
• Bez odpovídajícího vysvětlení chybějící peníze či předměty 
osobní potřeby. 
 

3.2. Způsoby řešení z pohledu sociální práce 
  

Sociální pracovníci a pečovatelé často zaujímají klíčové 
postavení při zjišťování možného násilí na seniorech, protože 
každodenně přicházejí do styku s lidmi, kteří mohou být 

ohroženi syndromem EAN v rodině či v ústavním zařízení. 
Handicap somatické, duševní, mentální nebo sociální povahy je 

rizikovým faktorem, který může vyústit ve špatné zacházení se 
starým člověkem. 

Skrytou příčinou řady problémů seniorů, které sociální 

práce řeší, může být právě špatné zacházení. 
Diagnostika syndromu EAN je velice náročnou záležitostí, 

není lehké správně vyhodnotit danou situaci. 
Venglářová32 uvádí 3 pravidla postupu při řešení násilí na 

seniorech: 

1. Snažíme se zajistit bezpečí a ochranu zdraví seniora. 
2. Respektujeme jeho přání na způsob řešení situace. Přání 
seniora je často zůstat s rodinou. 
3. Snažíme se navázat dialog s rodinou, hledat řešení. 

Venglářová rovněž uvádí, kam se sociální pracovník může  
 v případě podezření na syndrom EAN obrátit o radu a pomoc: 

1. Při fyzické újmě je nutné obrátit se na lékaře, 
zdravotnické zařízení. 
                                                 
32 ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných 
činů : příručka pro pomáhající profese. Praha : Grada , 2007. s. 62-63 
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2. Útok či týrání je třeba oznámit policii. 
3. V ostatních případech je možné kontaktovat sociální odbor 
městského úřadu či sociálního úřadu. 

Boháčková33 ve sborníku Násilí na seniorech uvádí 

následující způsoby řešení v případě špatného zacházení se 

seniory z pohledu sociální práce: 

1. Zvýšenou péči o klienta – častější návštěvy, pohovory, 

dohled, nabízení řešení. Určitou úlevou pro klienty je už i 
to, že o tom alespoň někomu mohou říci. U pohovoru a dohledu 
to většinou bohužel končí právě pro citové vazby a stud za 
chování jeho nejbližších. 

2. U akutních případů (např. okradení, fyzické napadení) 

pomoc při vyřízení formalit a nahlášení na policii. 
3. Nabídka či rozšíření služeb a odlehčení nelehkého údělu 
domácího pečovatele, který nemá možnost odpočinku a tím 

zlepšení domácí atmosféry. 

4. Možnost pobytu v denním centru. 

5. Využití služeb středisek osobní hygieny, kde jsou v mnoha 
případech řešeny problémy jedné z nejbanálnějších a častých 
forem špatného zacházení, a to je vlastní zanedbávání péče o 
sebe sama. 

6. Poradenskou činnost a oznamovací povinnost při případech, 
které je nutno ohlásit. 

 

Pokud senior akceptuje pomoc, můžeme klientovi nabídnout 
následující řešení. Sociální pracovník by měl klienta 

informovat o jeho právech, poukázat na různé možnosti řešení 
dané situace a zprostředkovat klientovi kontakt 

s organizacemi, které se na konkrétní problematiku 

specializují. Dále je nutné navázat kontakt s rodinou starého 

člověka a nabídnout i pečujícím členům poradenství, účast na 
svépomocné skupině či terapii. Terapii by měl samozřejmě 

                                                 
33 VYKOPALOVÁ, H. Násilí na seniorech : sborník příspěvků z pracovního 
semináře. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. s.27-28 
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podstoupit především týraný senior. Součástí terapie by dle 
Kalvacha měl být i nácvik copyingových metod. Pokud klient 
nevyužívá sociálních služeb v místě bydliště, je nutné tyto 
služby zajistit a pomoci klientovi při kontaktu s úřady. 
Jedná-li se o vážné poškozování seniora, je vhodné dočasně 
seniora přemístit z rizikového prostředí do respitního centra 
či jiného zařízení. V současné době lze využít i další 

možnost, a to za asistence policie vykázat pachatele násilí 

ze společného bydliště. Pokud klient souhlasí a situace je 
problematická, je nutné zajistit klientovi ubytování 

v pobytovém zařízeních pro seniory nebo zajistit přesun 
klienta do jiného ústavního zařízení, pokud dochází k násilí 
ze strany pečujícího personálu. 

Důležitou součástí řešení problematiky násilí na 

seniorech je prevence tohoto jevu. Prevence může probíhat 

formou vyhledávání týraných seniorů, všímání si rodinných 

poměrů klientů a spolupráce s praktickými lékaři. Velmi 

důležitým preventivním opatřením je i medializace tohoto 

problému a informování veřejnosti o rozšíření tohoto jevu, 
jeho projevech a možnostech řešení včetně výčtu organizací, 
kde může oběť nalézt pomoc.  
 

3.3. Způsoby řešení z pohledu zdravotníků 
 

Problematiku špatného zacházení se seniory dlouhodobě 
sleduje Ústav lékařské etiky 3. LF UK v Praze. V rámci 

prevence špatného zacházení se seniory doporučuje Tošnerová34 
pečovatelům následující postupy: 
• Podporovat pečující členy rodiny, posilovat zájem dalších 
rodinných příslušníků a jejich ochotu ke spolupráci 

s využitím role profesionálního zdravotnického personálu a 

jeho autority. 

                                                 
34 TOŠNEROVÁ, T. Týrání a zneužívání starého člověka. Sestra, 1999, roč.9, 
č.8, s.3-4. 
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• Netolerovat jednání členů rodiny s náznaky šikany. 
• Neočekávat, že každý je schopen pečovat o svého rodinného 
příslušníka, nejedná se o vrozenou schopnost. 
• Neupřednostňovat ženu jako pečovatelku, naopak u 

motivovaného muže ocenit větší sílu a manuální zručnost. 
• Poskytnout rodině dostatečné množství informací a 

nabídnout možnost praktického výcviku při péči o seniora 

(zanedbávání rodinného příslušníka může být i výsledkem 

neznalosti!). 

• Stát na straně pacienta, chce-li být z nemocnice propuštěn 
do domácí péče, jsou-li k tomu možnosti a odpovídá-li tomu 
pacientův stav. Nepodporovat opačné tendence rodiny. 
 

Lékaři a ostatní zdravotníci, kteří se u svých pacientů 
setkali se syndromem EAN, mohou postupovat podle Metodického 

pokynu MZ pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče 
osobám ohroženým domácím násilím35. Jedná se o konkrétní 

doporučení, podle kterých lze postupovat i v případě pouhého 
podezření na osobu ohroženou domácím násilím.  

Tento materiál obsahuje detailní metodiku vedení 

rozhovoru s obětí včetně vhodných diagnostických otázek a 

rad, jak na možné odpovědi reagovat. Popisuje techniky 

aktivního naslouchání a možnosti, jak podporovat oběť.  
Metodický pokyn dále doporučuje lékařům detailně 

zaznamenat pacientova vyjádření, symptomy a popis zranění 
(včetně jeho typu, velikosti, místa výskytu, rozhodnutí, 

pravděpodobné příčiny a sdělené informace pacienta). Lékař by 
měl zaznamenat názor, zda jsou zranění v rozporu 

s pacientovým vyjádřením. Pokud se jedná o vážná poranění, 
měl by lékař rovněž zaznamenat výsledky souvisejících 

                                                 
35 Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro postup lékařů při 
poskytování zdravotní péče osobám ohroženým  domácím násilím. Věstník 
Ministerstva Zdravotnictví České Republiky. 2006, částka 3, s. 2-7. Praha 
: Ministerstvo Zdravotnictví ČR, 2007. 
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laboratorních testů, dalších diagnostických procedur a 

použitelné barevné fotografie. Byla-li přivolána policie, měl 
by lékař zaznamenat jména zasahujících policistů a jejich 

úkonů. 
Lékař by měl dále objektivně ohodnotit nebezpečnost 

konkrétních zranění nebo konkrétní situace pacienta. 
Lékař by měl pacientovi nabídnout vhodné služby a 

podporu, měl by mít k dispozici informační letáky s kontakty 
na pomáhající organizace (Intervenční centra, linky důvěry, 
policie ČR atd.). Pro pacienta může být někdy bezpečnější, 
pokud lékař napíše telefonní číslo na prázdný recept nebo na 
pozvánku k příští prohlídce. Může dát pacientovi též 

příležitost, aby zavolal z privátní linky ordinace. 

  Popírá-li pacient týrání, ale lékař se přesto domnívá, že k 
němu dochází, můžete sdělit, že jeho ordinace může pacientovi 
poskytnout informace o místních programech, pokud by se v 

budoucnosti rozhodl využít této možnosti.  

 

3.4. Řešení z pohledu práva  
 

Problematiku syndromu EAN řeší v České republice několik 
právních norem: 

 

• Trestní zákon č. 140/1961 Sb. 
• Trestní řád č. 141/1961 Sb. 
• Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. 
• Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. 
• Zákon na ochranu před domácím násilím č. 135/2006 Sb. 
 

Hovoříme-li o problematice násilí na seniorech z pohledu 
práva, je nutné definovat určité pojmy, které s touto 

problematikou úzce souvisejí. 
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Špatným zacházením je myšleno úmyslné neuspokojování 

nezbytných základních potřeb seniora nebo takové úmyslné 

jednání, které má za cíl starší osobě fyzicky či psychicky 
ublížit. 

Pojem senior se objevuje v zákoně č. 108/2006 Sb. 

O sociálních službách. Před vznikem tohoto zákona se v českém 
právním řádu vyskytoval pouze termín „starý občan“. V rámci 
tohoto popisu využiji definici Macháčkové36, která definuje 
seniora v oblasti práva jako osobu, která je vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu zhoršenému v důsledku věku odkázána 
zčásti nebo zcela na pomoc jiných lidí. 

Podle občanského zákoníku jsou senioři „zletilé fyzické 
osoby s plnou způsobilostí vlastními právními úkony nabývat 
práv a brát na sebe povinnosti“. 

Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, 
osvojitel, sourozenec a manžel. Je možné, aby za něj byla 
pokládána i jiná osoba, ovšem jen tehdy, kdyby újmu, kterou 

utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu 

vlastní. 

Týráním se rozumí zlé nakládání se svěřenou osobou, které 
se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou 
trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. 
Týráním je myšleno působení fyzických i psychických útrap. 
 

Způsobí-li pečovatel – rodinný příslušník – starší osobě 
úmyslně ublížení na zdraví nebo ji z nedbalosti způsobí 
těžkou újmu na zdraví, bude potrestán podle příslušných 
ustanovení trestního zákona. Za úmyslné ublížení na zdraví 

umožňuje zákon uložení trestu odnětí svobody až na dva roky 
(na 3 roky až 8 let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

                                                 
36 TOŠNEROVÁ, T. a kol. Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině. 
Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3.LF UK Praha : 
Praha, 2002. s. 38-39 
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takovým činem smrt), za nedbalostní způsobení těžké újmy na 
zdraví nebo smrti je možno uložit trest odnětí svobody až na 
dvě léta nebo zákaz činnosti. 

Pokud se senior z výše uvedených důvodů rozhodne podat 

trestní oznámení na svého pečovatele, bude se na něj 
vztahovat ustanovení §163a trestního řádu. To umožňuje právě 
v případech, kdy pachatelem úmyslného ublížení na zdraví nebo 
nedbalostního způsobení těžké újmy na zdraví je osoba blízká, 
trestní stíhání zahájit a v již zahájeném trestním stíhání 

pokračovat jen se souhlasem poškozeného. V praxi to znamená, 
že týraný senior musí při podání trestního oznámení podepsat 
policii prohlášení o tom, že souhlasí se zahájením trestního 

stíhání. Pokud je věc předána vyšetřovateli, je zpravidla 

oznamovatel opět požádán o znovuudělení souhlasu. U soudu je 
týraná osoba na svůj souhlas dotazována potřetí. Možnost vzít 
souhlas zpět má oznamovatel až do doby, než se odvolací soud 
odebere k závěrečné poradě. Tato procedura je pro seniora 

velmi psychicky náročná. Bohužel jednou odepřený souhlas již 
nelze znovu udělit, což znamená, že pachatel za ten konkrétní 
skutek už nemůže být nikdy potrestán. 

Jestliže je senior soudem zbaven způsobilosti k právním 
úkonům nebo je jeho způsobilost soudem omezena, je možné 

špatné zacházení ze strany pečovatele kvalifikovat jako 

trestný čin týrání svěřené osoby. Za tento čin umožňuje zákon 
uložit vyšší trest než za výše zmíněné dva skutky. Soud 

v tomto případě může určit trest odnětí svobody na šest 

měsíců až tři roky. Pokud pachatel v činu pokračuje i nadále, 
stanoví zákon trestní sazbu odnětí svobody na dva roky až osm 
let. 

Pokud se například lékař nebo sociální pracovník dozví, 
že někdo spáchal trestný čin týrání svěření osoby, mají podle 
trestního zákona povinnost takový čin překazit nebo oznámit 
orgánům činným v trestním řízení. V případě, že na pachatele 
týrání svěřené osoby bude podáno trestní oznámení a jeho 



 55

jednání se začne vyšetřovat, týraná osoba nemá možnost 

trestní stíhání zastavit tak, jak je tato možnost popsána 

u ublížení na zdraví. 

Velkým průlomem v české legislativě v oblasti domácího 

násilí je Zákon na ochranu před domácím násilím č. 135/2006 
Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 
domácím násilím a který nabyl účinnosti dne 1.1.2007. 

Tento zákon zavádí dvě zásadní novinky: Institut vykázání 
ze společného obydlí, zákaz vstupu do něj a Intervenční 
centra. Novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 byla 
Intervenční centra doplněna jako nový druh sociální služby 
viz §60a.  

Institut vykázání dává policistům pravomoc vykázat 

násilnou osobu na 10 dní ze společného obydlí. Po tuto dobu 
se ohroženým osobám věnují pracovníci Intervenčních center, 
která jim poskytnou psychosociální a právní pomoc. Osobě 
ohrožené násilným chováním vykázané osoby je nabídnuta pomoc 

nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí 
intervenčnímu centru. Intervenční centra poskytují služby 

ambulantní, terénní nebo pobytové. Zároveň koordinují 

spolupráci a vzájemnou informovanost mezi orgány Policie ČR, 
nestátními a charitativními organizacemi, které pomáhají 

osobám ohroženým násilným chováním. Tato centra poskytují 

individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a 
zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími 
navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání 
spolupracují s Policií ČR. Personálně je jejich činnost 
zajištěna vyškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu 
osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních 

věcí. Mezi pracovníky IC patří koordinátor pro domácí násilí, 
psycholog, právník a sociální pracovník. 

IC jsou určena osobám, které jsou ohroženy domácím 

násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání", tzn. že násilná 
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osoba byla ze společného bydliště vykázána nebo jí byl 

zakázán vstup. Zároveň nabízejí pomoc osobám ohroženým 

domácím násilím, které svou situaci chtějí řešit a hledají 
pomoc, radu a informace. 

V případě policejního vykázání či zákazu vstupu do 

společného obydlí předá Policie ČR rozhodnutí o vykázání do 
48 hodin Intervenčnímu centru. Pracovníci Intervenčního 
centra na základě tohoto rozhodnutí nejpozději do 48 hodin 
kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby.  

Pokud chce ohrožená osoba řešit svůj problém v raném stádiu, 
může se obrátit na Intervenční centrum ve svém kraji a 

konzultovat svůj problém s koordinátorem pro domácí násilí, 
psychology, právníky a sociálními pracovníky. Ohrožená osoba 

nepotřebuje v těchto případech žádné doporučení. Služby 

Intervenčních center jsou poskytovány bezplatně. 
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Praktická část 
 

4. Práce s kasuistikami 

  

V praktické části bakalářské práce se zaměřím na popis 

jednotlivých forem syndromu EAN v rámci kasuistik. Téměř 
u všech následujících případů se jedná o kombinaci 

jednotlivých forem násilí na seniorech. 

Kasuistika č.1 pojednává o psychickém a finančním násilí, 
kasuistika č.2 popisuje fyzické napadení klientky. 

U kasuistiky č.3 se jedná především o finanční zneužívání, 
fyzické napadení a oloupení. Kasuistika č. 4 se zabývá 

popisem případu zanedbávání péče a současně finančním 
zneužíváním seniorky. 

Při práci s kasuistikami jsem si vytyčila 7 kritérií, 

podle kterých jsem jednotlivé případy násilí na seniorech 

popisovala. 

• Navázání kontaktu s klientem, zakázka, dojem z klienta, 

komunikace 

• Popis klienta, základní údaje o klientovi 

• Popis situace klienta 

• Popis problémové situace 

• Situace z pohledu klienta 

• Realizovaná řešení a intervence, další spolupracující 

subjekty 

• Aktuální stav a prognóza 
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4.1. Kasuistika č.1 
 

Navázání kontaktu s klientem, zakázka, dojem z klienta, 

komunikace 

V roce 2006 zkontaktovala paní Helena pracovnici denního 

centra pro seniory. Měla zájem aktivně se účastnit 
aktivizačních programů, které denní centrum seniorům nabízí. 
Zhruba po půlroční spolupráci s denním centrem a pravidelném 
docházení na jednotlivé programy se paní Helena více sblížila 

s pracovnicí a svěřila se jí se svou obtížnou situací, 

požádala ji o radu a pomoc. Paní Helena je vzdělaná žena 

s širokým rozhledem a příjemným vystupováním, na veřejnosti 
působí vyrovnaně. Při komunikaci s klientkou se neobjevily 

žádné překážky.  
 

Popis klienta, základní údaje o klientovi 

Paní Heleně je 67 let, je rozvedená, v důchodu a je 

matkou 35-ti letého syna. V současné době má paní Helena řadu 
zdravotních problémů, které jsou podle ní psychosomatické 

povahy. V minulosti pracovala paní Helena se seniorskou 

klientelou v oblasti vzdělávání. Denní centrum zkontaktovala, 
protože se chtěla v důchodovém věku ještě realizovat. Podle 
svých vlastních slov se cítila v rodině nevyužitá. Mezi její 
koníčky patří především četba a práce na zahradě. 
 

Popis situace klienta  

V současné době žije paní Helena se svým synem a snachou 
ve dvougeneračním rodinném domku se zahradou na malém městě. 
Tento domek před pěti lety zakoupila paní Helena 

z většiny vlastních úspor, aby tak vyřešila synovu složitou 
situaci s bydlením. Zbytek potřebné částky k zakoupení domu 
doplatil syn z hypotéky. Posléze nechala paní Helena dům 
napsat na svého syna. Kromě syna a snachy nemá paní Helena 
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žádné příbuzné. Sourozence neměla, rodiče zemřeli a 

s manželem po rozvodu kontakty neudržovala. Paní Helena se 

v novém bydlišti seznámila se svými vrstevnicemi a s nimi 

udržuje pravidelné kontakty. Zároveň dobrovolně pečuje 
o devadesátiletou sousedku, které pomáhá s vedením 

domácnosti. 

 

Popis problémové situace 

Problémy paní Heleny jsou úzce spojeny se soužitím se 

synem a jeho ženou. Podle slov paní Heleny měli se synem vždy 
dobré vztahy. První problémy se objevily v období synovy 

puberty. Postupem času však paní Helena začala pozorovat 

výrazné změny chování syna. S matkou komunikoval stále méně a 
tato situace se vyhrotila před synovou svatbou. Od té doby 
paní Helena pociťuje, že ji syn stále více izoluje. Zpočátku 
považovala tento stav za dočasný a snažila se vše napravit 
vlastními silami. Po opětovných výzvách se syn ještě více 

uzavřel a prakticky zpřetrhal veškeré citové vazby ke 

své matce. 

V současné době syn s matkou téměř nekomunikuje, izoluje 
ji od sebe, své ženy i svých přátel. Pokud s paní Helenou 
komunikuje, používá nadávky, výhružky urážlivé výrazy. Paní 

Helena byla v zimních měsících velmi nemocná, během nemoci 
požádala syna o péči, ten však matku odmítl a potřebnou péči 
jí neposkytl. Syn matce znepříjemňuje život různými způsoby. 
Zakazuje jí používat vodu z vodovodu a nutí ji používat vodu 

dešťovou. Na jaře zatloukl matce dveře do zahrady. Chod 

domácnosti i opravy v domě financuje paní Helena ze svých 

úspor a z důchodu, syn ani snacha finančně nepřispívají. 
Rodina spolu neslaví ani svátky, přestože se paní Helena 

opakovaně snaží situaci napravit. Pokud se mimo dům potká se 
svým synem nebo snachou, oni se k ní nehlásí. 
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Situace z pohledu klienta 

Paní Helena je ze vzniklé situace velmi nešťastná. 
Dlouhodobě pociťuje napětí a v závislosti na nepříznivém 
psychickém stavu se zhoršuje i její celkový zdravotní stav. 

Paní Helena nechápe jednání svého syna a neuvědomuje si, 
kde se stala chyba a co je příčinou chování syna i snachy. 
Podle slov paní Heleny se syn výrazně změnil. V minulosti byl 
velmi kreativní a komunikativní. V současné době jej však 

zajímá pouze vydělávání peněz a tomu vše podřizuje.  
Paní Helena se dlouhodobě pokoušela se synem i snachou o 

situaci hovořit, ale v současné době už nemá sílu čelit 
takovému jednání. Syn téměř nekomunikuje ani se svou ženou, 
přestal se stýkat i s přáteli z mládí. Chodí neupravený a dle 
slov paní Heleny se myje jen v práci. 

Paní Helena se domnívá, že změna osobnosti syna může mít 
příčinu v rozvíjejícím se psychopatologickém onemocnění. Syn 
však vše popírá a odbornou pomoc odmítá. 

 

Realizovaná řešení a intervence, další spolupracující 

subjekty 

Pracovnice denního centra shledala situaci velmi vážnou a 

doporučila paní Heleně konzultaci s právníkem a sociální 

pracovnicí.  

Právnička upozornila paní Helenu na fakt, že přepis domu 
na syna byl chybou, jelikož paní Helena nemůže s domem nijak 
nakládat bez souhlasu syna. Bohužel další plánované setkání 

se neuskutečnilo, protože právnička nečekaně zemřela.  
Jelikož paní Helena nechce svou situaci řešit pomocí 

represivních opatření vůči synovi, doporučila sociální 

pracovnice zpočátku změnu prostředí. Nedaleko domku, ve 

kterém paní Helena bydlí, se nachází nově zrekonstruovaný dům 
s pečovatelskou službou. Paní Helena si zažádala o pobyt 

v DPS. Byla by ve známém prostředí, mezi svými přáteli a 
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známými. Žádost paní Heleny byla bohužel nedávno zamítnuta 

tajemníkem městského úřadu s uvedením důvodu, že pobytem 

v DPS není možné řešit složitou situaci jednotlivce. Paní H. 
tedy podala proti tomuto rozhodnutí odvolání a je stále 

v kontaktu se sociální pracovnicí. 

  

Aktuální stav a prognóza 

Přestože se jedná o vážné psychické a finanční zneužívání 
paní Heleny ze strany syna, je zde pozitivní aspekt 

v osobnosti oběti. Paní Helena je velice silná osobnost, 

která si jasně uvědomuje svou situaci a tuto situaci je 

ochotna řešit vlastními silami a zároveň ve spolupráci 

s odborníky. 

Je nutné pokusit se narovnat rodinné vazby. Než se vztahy 

v rodině uklidní, bylo by vhodné zajistit paní Heleně nebo 
jejímu synovi náhradní ubytování, alespoň na dočasné období. 

Dále je nutné navázat kontakt se synem a pokusit se jej 

přesvědčit o nutnosti psychiatrického vyšetření a eventuelní 
léčbě. Pokud bude syn nadále odmítat komunikovat, bylo by 

vhodné pokusit se jej přesvědčit prostřednictvím jeho ženy. 
Paní Helena by měla svou situaci opětovně konzultovat 

s právníkem, zejména v záležitostech týkajících se 

vlastnictví domu. Klientka by měla využít nějakou z forem 

psychosociální pomoci, aby se snížilo napětí, které 

dlouhodobě prožívá. 
  

4.2. Kasuistika č.2 
 

Navázání kontaktu s klientem, zakázka, dojem z klienta, 

komunikace 

Paní Věra zkontaktovala pracovnici dispečinku tísňové 
pomoci pro seniory v květnu 2001. O možnosti využití této 

sociální služby pro seniory se klientka dozvěděla v rozhlase 
a rozhodla se tuto službu využít. Jedná se o komplexní 
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sociální službu, která pomocí distanční hlasové a 

elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jejich 

bytech. Jde o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou 
komunikaci s osobami, které jsou v důsledku snížení své 

soběstačnosti vystaveny vysokému riziku ohrožení. Dispečink 
tísňové pomoci zabezpečuje v krizových situacích poskytnutí 
okamžité odborné pomoci, kterou si uživatel přivolá pouhým 
stisknutím tlačítka. Po dohodě bylo paní Věře toto zařízení 
namontováno v jejím domku v červnu 2001. Ke klientce od té 
doby zároveň pravidelně docházela pečovatelka. 

Komunikace s paní Věrou je náročnější, protože trpí 

oslabením sluchu, které je způsobeno věkem. Proto pracovnice 
dispečinku i pečovatelka přizpůsobují svou komunikaci, hovoří 
s paní Věrou jasně, zřetelně, nahlas, nevolí složité výrazy a 
používají spíše kratší věty. 
 

Popis klienta, základní údaje o klientovi 

Paní Věře je 84 let, je vdova a má 2 syny. Paní Věra je 
vystudovaná výtvarnice. Po svatbě s manželem emigrovali do 

Švédska, kde se narodili oba synové. V roce 1985 paní Věra 
ovdověla a po listopadu 1989 se vrátila zpět do ČR. Donedávna 
bydlela klientka v rodinném domku se zahradou, který zdědila 
po rodičích. 

Paní Věra trpí Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí a 

dále trpí oslabením sluchu (presbyacusis). 

 

Popis situace klienta 

V roce 2002 se za paní Věrou přistěhoval ze Švédska její 
mladší syn. Řadu let ji pomáhal s vedením domácnosti, zároveň 
udržoval pravidelný kontakt s pracovnicemi dispečinku tísňové 
pomoci, pečovatelské služby a domácí péče, které o jeho matku 
pečovaly. 

Syn paní Věry rovněž trpí nedoslýchavostí a je 

psychiatrickým pacientem. Během posledních let pravidelně 
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docházel ke svému psychiatrovi, který jej léčil především 
pomocí medikace. 

 

Popis problémové situace 

Problémy se začaly objevovat od jara roku 2006. Paní Věra 
si začala pracovnicím seniorské organizace stěžovat na 

chování syna. Syn o sebe přestal pečovat, nevycházel ze svého 
pokoje a pokud se situace vyhrotila, nepomáhal matce s chodem 

domácnosti. Tuto situaci klientka zprvu odmítala řešit, měla 
pocit, že se jedná jen o chvilkovou záležitost, která po 

určité době pomine. 
Situace se vyhrotila v létě 2006. Paní Věra pomocí svého 

technického zařízení telefonicky zkontaktovala pracovnici 

dispečinku tísňové péče o oznámila, že ji syn fyzicky napadl. 
Pracovnice dispečinku zkontaktovala vedoucí dispečinku, 

zdravotníky a policii, kteří na místo bezprostředně dorazili. 
Spolu s policisty se zásahu zúčastnil i policejní psycholog. 

Po rozhovoru s paní Věrou zjistili pracovníci dispečinku, 
že syn napadl matku v afektu kvůli drobné hádce. Zároveň 
poničil zařízení v bytě včetně technického zařízení tísňové 
pomoci. Ihned po fyzickém útoku se paní Věře podařilo synovi 
vysmeknout a zamkla se v pokoji, odkud pomocí tlačítka 
dispečinku rychlé pomoci přivolala pomoc.  

Zdravotnice paní Věru vyšetřily a ošetřily. Podle jejích 
slov ji syn pevně uchopil za paže, poté s ní silně třásl a 
cloumal a udeřil matku do paže. Zároveň matku slovně urážel a 
nadával ji. Paní Věra měla na pažích pohmožděniny, jiná 

zranění zdravotníci nezjistili. Paní Věra však byla v šoku, 
proto s ní vedoucí dispečinku strávila několik hodin, aby ji 
uklidnila. 

Policejní psycholog na místě vyšetřil syna a doporučil 
jeho odvoz do psychiatrické léčebny na další vyšetření. 
Ukázalo se, že syn dlouhodobě vynechával léky, což způsobilo 
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výrazné zhoršení jeho psychického stavu a určitým způsobem 
vedlo i k napadení matky. 

Po zásahu byly pracovnice dispečinku s paní Věrou 
v každodenním kontaktu – telefonickém nebo osobním. Zároveň 
asistovaly při návratu syna domů ze čtyřměsíční hospitalizace 
v psychiatrické léčebně. Paní Věra odmítla na syna podat 

trestní oznámení. 

  

Situace pohledem klienta 

Paní Věra si uvědomuje, že k fyzickému napadení a 

nadávkám ze strany syna došlo z důvodu vážného 

psychiatrického onemocnění syna, které se prohloubilo 

důsledkem vysazení medikace. Tímto chování syna omlouvá, ale 
zároveň má ze soužití se synem obavy. Přestože se situace 
opět uklidnila, paní Věra se rozhodla změnit bydliště. Toto 
rozhodnutí učinila i z toho důvodu, že se postupně zhoršuje 
její zdravotní stav a potřebuje pravidelnou lékařskou péči a 
pomoc s chodem domácnosti.  

 

Realizovaná řešení a intervence, další spolupracující 

subjekty 

Mezi realizovaná řešení a intervence patří především 
rychlý a bezprostřední zásah ve spolupráci se zdravotníky i 
policií ČR, který umožnila služba dispečinku tísňové pomoci. 
Dále došlo k lékařskému vyšetření klientky a poskytnutí 

psychosociální pomoci. Policejní psycholog vyšetřil syna paní 
Věry a zajistil následnou hospitalizaci v psychiatrické 

léčebně. 
Sociální pracovnice doporučila paní Věře změnu bydliště a 

po jejím souhlasu pomohla při vyplnění žádosti i s výběrem 
domova seniorů. V nedávné době se paní Věra přestěhovala do 
domova seniorů a služby dispečinku tísňové pomoci přestala 
využívat. 
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Zdravotní stav syna se stabilizoval, od jeho 

hospitalizace se žádné vážnější problémy chování neobjevily. 
 

Aktuální stav a prognóza 

Jak jsem již zmínila, situace se stabilizovala. Po 

hospitalizaci syna již nedošlo k dalšímu fyzickému ani 

psychickému násilí na klientce. Dle ošetřujícího lékaře syna 
byl problém způsoben především výrazným zhoršením psychického 
stavu. Zůstává otázkou, proč k této situaci vůbec došlo a zda 
nešlo o určité vyústění dávných rodinných konfliktů. 

Paní Věra je v novém domově spokojena, postupně si zvyká 
na nové prostředí i na nové lidi. Na pokoji žije paní Věra 
sama, zároveň má zajištěnou veškerou péči včetně úklidu, 

stravování a zdravotní péče. 
Syn paní Věru pravidelně navštěvuje, zdá se, že se vztahy 

mezi nimi opět urovnaly. 
Pracovníci domova jsou o fyzickém napadení informování, 

proto bývají v průběhu návštěvy syna vždy nablízku, aby mohli 
v případě opakovaného napadení zasáhnout. 

Zdravotní stav paní Věry se postupně zhoršuje, z tohoto 
důvodu je vhodné, že má klientka zajištěnu komplexní péči a 
žije v prostředí, kde je spokojená. Prioritou péče o paní 

Věru v současné době je zajištění základních fyziologických 
potřeb, poskytnutí opory a nabídka bezpečného místa pro 

závěrečnou etapu jejího života.  
 

4.3. Kasuistika č.3 
 

Navázání kontaktu s klientem, zakázka, dojem z klienta, 

komunikace 

Kontakt klientky se seniorskou organizací byl navázán 

prostřednictvím projektu „přátelské návštěvy“. Dobrovolnice 

seniorské organizace se v místě bydliště seznámila se 

seniorkou, která žila osaměle a v rámci zmíněného programu 
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začala dobrovolnice k paní pravidelně docházet. Přátelské 
návštěvy zahrnují pravidelné setkávání dobrovolníka a 

klienta, doprovody na procházky či k lékaři a předčítání. 
Tento kontakt v současné době trvá již 5 let. V průběhu 
spolupráce se klientka stala členkou této seniorské 

organizace a prostřednictvím dobrovolnice využívá i dalších 
služeb, které jsou seniorům nabízeny. 

I přes svůj vysoký věk nemá paní Anna vážnější problémy 
s komunikací.  

 

Popis klienta, základní údaje o klientovi 

Paní Anně je 92 let, je vdova, má dospělého syna a dceru 
a 2 dospělé vnuky. S prvním manželem se paní Anna rozvedla, 
protože ji fyzicky napadal. Po rozvodu se paní Anna vdala 

podruhé, toto manželství označuje za šťastné.  
V minulosti pracovala paní Anna jako prodavačka, mezi 

její záliby v minulosti patřily ruční práce a pěší turistika. 
V současné době ráda chodí se psem na krátké procházky spolu 
s dobrovolnicí.  

Kromě zdravotních problémů s páteří nemá paní Anna žádné 
vážnější onemocnění až na běžné zdravotní komplikace, které 
souvisejí s jejím vysokým věkem. 
 

Popis situace klienta 

Paní Anna žije sama v bytě 1+1 se psem. Je soběstačná, 
péči o sebe i domácnost stále zvládá. V současné době paní 
čeká na přiznání příspěvku na péči, který by ráda využila na 
pečovatelskou službu a domácí péči. 

Syn paní Anny žije se svou rodinou v USA, finančně matku 
podporuje, v rámci možností ji navštěvuje a udržuje s ní 

pravidelný telefonický kontakt. S dcerou paní Anna kontakt 

neudržuje již řadu let, ani o ní nechce hovořit. 
V posledních pěti letech obýval byt s paní Annou její 

vnuk (32 let), syn dcery. 
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V současné době žije paní Anna opět sama, pravidelně k ní 
dochází dobrovolnice seniorské organizace, zároveň paní 

udržuje kontakt se svými vrstevnicemi z okolí bydliště. 
  

Popis problémové situace 

O problémové situaci lze hovořit po nastěhování vnuka do 
bytu paní Anny. Klientka se rozhodla, že vnuka ubytuje, 

jelikož vnuk ztratil práci a neměl kde bydlet. Zároveň svou 
babičku ujišťoval, že se o ni postará a pomůže jí s chodem 
domácnosti. 

Po dlouhodobém citovém nátlaku nechala nejprve paní Anna 

byt na vnuka přepsat. Poté se vnuk nabídl, že babičce pomůže 
se správou jejích finančních úspor. V peněžním ústavu získal 
podpisové právo. Asi po dvou letech zjistila paní A., že vnuk 

bez jejího vědomí vybral z účtu veškeré její životní úspory 
včetně finanční podpory, kterou jí zasílal starší syn z USA. 
Šlo celkem o 500 tisíc Kč. 

Situace klientky se ještě zkomplikovala, když ji 

v blízkosti jejího bydliště ve večerních hodinách napadli 2 
mladí muži. Odcizili paní Anně kabelku a protože se bránila, 
kopali ji. Paní Anně přiběhl na pomoc starší muž, poté 

útočníci utekli. Paní Anna měla po celém těle pohmožděniny a 
nemohla se hýbat, byla proto převezena na pohotovost a delší 
dobu v domácím ošetřování syna, který za matkou přijel. 
 

Situace pohledem klientky 

Paní Anna má ze svého vnuka strach, a proto se s ním 

přestala stýkat. Bojí se, že vnikne do jejího bytu a fyzicky 
ji napadne a zároveň se obává, že jí může z bytu vystěhovat.  

Po fyzickém útoku odmítá paní Anna vycházet sama na 

ulici. Je vystrašená a plačtivá. 
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Realizovaná řešení a intervence, další spolupracující 

subjekty 

Po zjištění, že vnuk vybral z účtu všechny úspory, 

zkontaktovala paní Anna svého syna žijícího v USA. Ten po 

příjezdu do ČR podal na vnuka paní Anny trestní oznámení. 
Zároveň zkontaktoval právního poradce, který navrhl okamžitou 
výměnu zámků v bytě a dále pracuje na tom, aby byla zrušena 
darovací smlouva na byt pro nemravné chování vnuka. 

V současné době policie řeší odcizení životních úspor, ale 
k žádnému vyřešení situace doposud nedošlo. 

Paní Anna zároveň oznámila na policii fyzické napadení a 
loupež, zatím nebyl nikdo zatčen.  
 

Aktuální stav a prognóza 

V současné době paní Anna žije opět sama ve svém bytě a 
pravidelně k ní dochází dobrovolnice. Paní Anna telefonicky 
zkontaktovala sociální pracovnici seniorské organizace a 

požádala ji o zajištění pečovatelské služby. Sociální 

pracovnice paní Anně doporučila službu dispečink tísňové 
pomoci, která by ji umožnila větší pocit bezpečí ve vlastním 
bytě a zároveň by v případě nutnosti znamenala rychlý zásah. 

Podle mého názoru by paní Anna bez pomoci syna neměla 
dostatek odvahy podat na svého vnuka trestní oznámení. 

S pomocí syna a právního zástupce je reálné, že se situaci 

s bytem podaří vyřešit. Otázkou zůstává, zda paní Anna získá 
zpět své celoživotní úspory a zda se zmírní její obavy 

z vnuka. 

Nejasné se jeví vztahy paní Anny s dcerou. Je zajímavé, 

že paní Anna primárně nežádala o pomoc či řešení svou dceru, 
i přesto, že se jednalo o finanční zneužití ze strany jejího 
syna. 

Policie případ dále vyšetřuje. Existuje zde určitá 
domněnka, že finanční zneužití a fyzické napadení a loupež 
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spolu mohou souviset, tuto domněnku však paní Anna odmítá a 
vyvrací. 

 

4.4. Kasuistika č.4 
 

Navázání kontaktu s klientem, zakázka, dojem z klienta, 

komunikace 

Kontaktní pracovnici seniorské organizace oslovila mladá 

žena se žádostí o radu při péči o babičku. Babička žije na 
vesnici v severozápadních Čechách daleko od vnučky a 

v současné době se situace natolik zkomplikovala, že babička 
již není schopná se sama o sebe postarat. Mladá žena požádala 

sociální pracovnici o radu při řešení situace a o kontakty na 
seniorské organizace, popřípadě sociální odbor obvodního 

úřadu v místě bydliště babičky. 
 

Popis klienta, základní údaje o klientovi 

Paní Jarmile je 84 let a je vdova. Vychovala 2 syny, 1 

dceru a má 5 vnoučat. Klientka žije celý svůj život 

v rodinném domku na vesnici v severozápadních Čechách, 
pracovala v zemědělství a starala se o domácnost. 

Paní Jarmila má zdravotní problémy související 

s pokročilým věkem a fyzicky náročným zaměstnáním. Z důvodu 
kloubního onemocnění má paní Jarmila sníženou pohyblivost, 

zhoršuje se jí zrak, má šedý zákal a postupně u ní dochází 
k úbytku sluchu. 

V minulosti zvládala paní Jarmila péči o domácnost i 

zahradu vlastními silami, v současné době je již 

nesoběstačná. 
 

Popis situace klienta 

Z důvodu nesoběstačnosti žije paní Jarmila v domku se 

svým 60-ti letým synem, který je bezdětný a rozvedený. 

S druhým synem kontakty prakticky neudržuje, ale pravidelně 
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se stýká s jeho bývalou manželkou. Dcera paní Jarmily 

dlouhodobě pečuje o vážně nemocného manžela, proto se na péči 
o matku nemůže podílet. Paní Jarmila pravidelně udržuje 

kontakty se svými vrstevnicemi, které ji navštěvují. 
 

Popis problémové situace 

Syn paní Jarmily měl již v minulosti problémy 

s alkoholem. Před rokem přišel o práci, a proto odešel do 
předčasného důchodu. Finanční prostředky ale nepokrývaly jeho 
potřeby a proto se zadlužil. Následně se přestěhoval k paní 
Jarmile se sliby, že se o ní postará a pomůže ji s péčí o 
domacnost. 

Situace se však vyvíjela odlišně než paní Jarmila 

očekávala. Závislost syna na alkoholu postupně narůstala, 
spolu s tím se zvyšovaly i jeho dluhy. Díky závislosti 

přestal syn zvládat péči o matku i o domácnost a většinu času 
tráví mimo domov. Paní Jarmila zůstává celé dny doma sama bez 
potřebné péče a pomoci, někdy se ani nenají a neumyje, 

z důvodu nepohyblivosti. Domácnost je neudržovaná, špinavá. 
Ze strany syna se jedná o vážné zanedbávání péče, ke kterému 
se ještě připojuje finanční zneužívání. Syn si od matky 

pravidelně půjčuje důchod, který ovšem nevrací a tak je paní 
Jarmila prakticky bez finančních prostředků. V době, kdy 

naposledy paní Jarmilu navštívila vnučka, byla v celém domě 
odpojena elektřina z důvodu nezaplacených účtů. Domácnost 

byla v neutěšeném stavu a paní Jarmila silně zanedbaná. 
  

Situace pohledem klienta 

Paní Jarmila situaci nevidí jako problematickou, svého 

syna omlouvá a nechce nic měnit. Proto rodina dlouho netušila 
jak vážný je skutečný stav. Paní Jarmila zapírá, že by se o 
ni syn nestaral a hovoří o tom, že finanční prostředky mu 
dává sama. V současné době odmítá natrvalo změnit bydliště a 
přestěhovat se ke snaše nebo k vnučce. 
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Realizovaná řešení a intervence, další spolupracující 

subjekty 

Poté, co vnučka našla paní Jarmilu v neutěšeném stavu, 
odvezla ji ke své matce, kde o ni spolu týden pečovaly. Po 
týdnu pobytu u snachy se však paní Jarmila rozhodla vrátit 

zpět domů.  
Sociální pracovnice doporučila vnučce zkontaktovat 

sociální odbor obecního úřadu v místě bydliště paní Jarmily a 
provést v domě šetření. Dále předala vnučce kontakty na denní 
centra, respitní centra, domovy pro seniory a provozovatele 

pečovatelské služby, které mohou zajistit osobní hygienu, 

donášku oběda, nákup i úklid. Zároveň informovala vnučku o 
možnosti využití příspěvku na péči, ze kterého by si paní 
Jarmila mohla financovat terénní služby přímo ve svém domě. 
Sociální pracovnice zároveň doporučila, aby se rodina 

pokusila vyřešit problematickou situaci vlastními silami a 

zabránila synovi ve finančním zneužívání matky.  
 

Aktuální stav a prognóza 

V současné době pobývá paní Jarmila opět ve svém domě se 
synem. Protože paní Jarmila zatím odmítá změnu bydliště, 
vnučka se snachou zajistily běžné potřeby v jejím domově a 
hledají další možná řešení. Bývalá snacha paní Jarmilu 

pravidelně navštěvuje. Paní Jarmila odmítá obvinit svého syna 
ze zanedbávání a finančního zneužívání. 

Podle mého názoru by se rodina měla pokusit vyřešit 
problematickou situaci se synem paní Jarmily vlastními silami 

a péči o paní Jarmilu by měl převzít zodpovědný člen rodiny. 
Ideální situace by nastala, pokud se paní Jarmila rozhodla 

přestěhovat ke své snaše nebo vnučce a zároveň by využívala 
terénních služeb pečovatelek, což by pečujícím osobám 

umožnilo docházet do zaměstnání. 
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4.5. Komparace jednotlivých kasuistik a shrnutí 
 

V této podkapitole se zaměřím na porovnání jednotlivých 
kasuistik syndromu EAN podle vytyčených kritérií. 
 

Navázání kontaktu s klientem, zakázka, dojem z klienta, 

komunikace 

Kontakt se seniorskou organizací navázaly ve třech 
případech samy klietky. Pomoc při řešení problematiky 

syndromu EAN zde byla až druhotnou záležitostí. Klientka 

z kasuistiky č.1 měla nejprve zájem o volnočasové aktivity, 
klientka z kasuistiky č. 2. zkontaktovala seniorskou 

organizaci z důvodu zájmu o službu „dispečink rychlé pomoci“ 
a klientka z kasuistiky č. 3 přišla do kontaktu se seniorskou 
organizací z důvodu využívání služeb dobrovolnických 

„přátelských návštěv“. Dá se říci, že až po určitém navázání 
důvěrného vztahu s pracovníky seniorské organizace se 

klientky svěřily se svou osobní zkušeností se syndromem EAN.  
Výjímkou je zde klientka z kasuistiky č. 4, se kterou byl 
kontakt navázán díky její vnučce, která se rozhodla 

problematickou situaci vyřešit vlastními silami.  
 

Popis klienta, základní údaje o klientovi, popis situace 

klienta 

Z popisu klientek uvedených kasuistik je patrné, že 

k násilí na seniorech může docházet u seniorů různých 
věkových skupin (věk zmíněných klientek se pohybuje mezi 67 a 
92 lety) pocházejících z různého sociální prostředí i 

s různým stupněm vzdělání. 
Z kasuistik je dále patrné, že syndromem EAN mohou být 

postiženy i osoby soběstačné bez vážných zdravotních 

problémů. 
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Popis problémové situace 

Se syndromem EAN se setkaly seniorky žijící ve městě i na 
vesnici, žijící osaměle nebo s rodinými příslušníky. Jedno 

však mají tyto seniorky společné, a to jsou určitým způsobem 
narušené či nefungující vztahy v rodině. Často se jedná o 

narušené vazby mezi matkami a jejich dětmi, možná dávno 

nevyřešené konflikty, které se po určité době 
přetransformovaly do násilí vůči starému člověku. 

Kasuistiky ukazují, že syndrom EAN se často vyskytuje ve 
smíšené formě neboli že se v rámci jednoho případu setkáváme 
s více než jednou formou násilí. V první kasustice je matka 

psychicky a finančně zneužívána a zároveň izolována svým 

jediným synem. Kazuistika druhá pojednává „pouze“ o fyzickém 

napadení matky synem z důvodu vážného psychiatrického 

onemocnění. Třetí kasuistika popisuje vážné finanční a 

majetkové zneužití babičky ze strany vnuka. Kasuistika 

poslední popisuje zanedbávání a finanční zneužívání matky ze 
strany syna alkoholika za přihlížení rodiny. 
 

Situace pohledem klienta 

Při porovnávání tohoto kritéria se ukazuje další prvek 

společný všem zmíněným kasuistikám. Oběti si dlouho 

nepřipouštěly, že se jedná o vážný problém. To, že je situace 
vážná, si seniorky uvědomily až po delší době. Klientka 

z poslední kasuistiky pachatele násilí dokonce kryje stále. 

Velkou roli zde samozřejmě hraje fakt, že téměř všechny 

zmíněné seniorky byly zneužívány svými syny a zde se opět 
ukazuje, že je velmi obtížné si tuto skutečnost připustit. 
 

Realizovaná řešení a intervence, další spolupracující 

subjekty 

Realizovaná řešení v rámci jednotlivých případů se od 

sebe příliš neliší. Prakticky ve všech kasuistikách bylo 

navrženo multidisciplinární řešení situace za pomoci 
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sociálních pracovníků, právníků a zdravotníků. Ve většině 
případů byly klientům doporučeny terénní sociální služby 

formou pečovatelské služby nebo změna bydliště. Velmi účinnou 
ochranou nejen proti syndromu EAN se ukazuje být dispečink 
rychlé pomoci.  

 

Aktuální stav a prognóza 

Aktuální stav zmíněných případů není vždy ideální. Ve 

všech případech je nutné dále pracovat na narovnání 

mezilidských vztahů a na hledání příčin vzniklých problémů. 
Dále je nutné zajistit odpovídající sociální služby, 

zdravotní péči, právní poradenství a v neposlední řadě 
psychickou pomoc a podporu obětem syndromu EAN. 
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Závěr 
 

Týrání starých lidí je stále ještě málo prozkoumaným 

tématem a je velmi problematické už z toho důvodu, že cca 80% 
případů týrání zůstane skryto. Senioři se bojí a nebo stydí 
o své situaci hovořit. 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila komplexně 
zmapovat problematiku stáří a syndromu EAN z různých hledisek, 
která jsou pro sociální práci se seniory klíčová.  

Z práce vyplývá, že významnou roli ve stáří hraje odchod 
do důchodu, ztráta partnera a další krize, které s sebou stáří 
přináší. Vyvstává otázka hledání nové role ve společnosti a 
zachování aktivity i ve vyšším věku. 

Přístupy ke stáří a adaptace na ně se u jednotlivců velmi 
liší. Řada seniorů dokáže tyto krize stáří překonat vlastními 
silami, nalézt svou novou roli, druhý životní program a 

prožívat aktivní zdravé stáří. Těm seniorům, kteří nemají 

dostatek vlastních mechanismů ke zvládání problémové situace 
jsou určeny sociální služby. Starý člověk však potřebuje vedle 
zdravotní péče a materiálního zabezpečení také možnost 

seberealizace, které mu umožní vést plnohodnotný život ve 

společnosti. Proto je velice důležité posilovat soběstačnost a 
nezávislost starého člověka, aby mohl co nejdéle žít ve svém 
prostředí a rozhodovat o svém životě  

V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila na 
typologii syndromu EAN, popis oběti a pachatele, násilí 

v rodinách a v ústavní péči, diagnostiku a možnosti řešení. 
V praktické části jsem se věnovala práci s kasuistikami 

seniorů, kteří se setkali s různými formami syndromu EAN. 
Podle mého názoru existuje mnoho zdrojů při snaze řešit 

syndrom EAN. V první řadě je nutné ujednotit českou 
terminologii vztahující se k problematice násilí na seniorech. 

Tématiku je vhodné medializovat s cílem zvýšit povědomí české 
společnosti o týrání seniorů. 
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V České republice bohužel stále chybí reprezentativní 

výzkumy, které by odhalily skutečné rozšíření syndromu EAN 

v rodinách a ústavních zařízeních.  
Dále je nutné, aby profesionální pečovatelé – sociální 

pracovníci, psychologové, lékaři a zdravotníci byli vyškoleni 
v oblasti rozpoznávání a prevence násilí na seniorech.  

Zároveň se ukazuje nutnost vytvoření specializovaných 

zařízení, které by poskytovaly účinnou pomoc obětem EAN. Chybí 
komplexní péče o oběti syndromu EAN zahrnující psychosociální, 
zdravotní a právní pomoc, poradenství a pobytové služby na 

přechodnou dobu seniorům v nepřízové situaci.  
Je rovněž nutné nabídnout účinnou pomoc i rodinným 

příslušníkům pečujícím o seniora formou poradenství, kurzů a 
rozšířením nabídky respitních/odlehčovacích služeb na státní i 
nestátní neziskové bázi.  

Prevenci syndromu EAN v ústavních zařízeních může podpořit 
účinná supervize pracovníků pečujících o seniory v pobytových 
zařízeních, aby tak bylo zabráněno zneužívání ze strany 

profesionálů. 
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Přílohy 
Příloha č.1 
 
 
Návod jak postupovat v případech podezření na syndrom EAN37 

 
 

 
 

                                                 
37 TOŠNEROVÁ, T. a kol. Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině. 
Ambulance pro poruchy paměti, Ústav lékařské etiky 3.LF UK Praha : Praha, 
2002.str.19 
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Příloha č.2 
 

Kde hledat pomoc 

 

Název instituce Kontakt 

Policie ČR 
 

linka 158 

Záchranná služba 

 

linka 155 

Tísňové volání 
 

linka 112 

Zdravotnické zařízení 
 

viz Zlaté stránky dle místa 

bydliště 
Sociální odbor obecního, městského 
či obvodního úřadu 

viz Zlaté stránky dle místa 

bydliště 
Intervenční centra 
 

viz příloha č. 3 

ŽIVOT 90 o.s. 

Senior telefon 

tel: 800 157 157 

Nadační fond Elpida  
Zlatá linka seniorů 

tel: 800 200 007 

Česká alzheimerovská společnost tel: 286 883 676, 283 880 346 

Svaz důchodců ČR tel: 234 462 082-4 

Bílý kruh bezpečí tel: 257 317 110 

Rosa o.s. 
tel: 241 432 466/ 602 246 102 

Dona linka 
tel: 251 511 313 

Centrum krizové intervence 
tel: 284 016 666, 284 016 110 

Linka důvěry RIAPS tel: 222 580 697 

Linka důvěry Viz Zlaté stránky  

Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 

Praha: 

tel: 222 582 942 linka 41/ 
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731 088 527 

dále viz Zlaté stránky 

Asociace občanských poraden tel: 222 780 599/ 774 529 966 

Azylové domy 
viz Zlaté stránky 
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Příloha č.3 
 

Přehled Intervenčních center v krajích ČR38 
 

Kraj  Kontakt 

Jihočeský kraj Diecézní charita České Budějovice 
Dana Bedlánová 

adresa: Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice 
tel: 386 323 016 

e-mail: intervencnicentrum@charitacb.cz 

web: www.charitacb.cz 

Jihomoravský kraj Spondea při ČČK Brno, o.p.s. 
Eva Hrabálková, Dis. 

adresa: Sýpka 25, 613 00, Brno  

tel: 541 213 732/ 739 078 078 

e-mail: spondej@spondea.cz 

web: www.spondea.cz 

Karlovarský kraj Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 
přísp. Organizace 
Jiří Král 
adresa: Rokycanova 1756, Sokolov -poliklinika 

tel: 352 308 349/ 737 469 316 

e-mail: intervencni@centrum.cz 

web: www.ouss.cz 

Královehradecký kraj Oblastní charita Hradec Králové 

Mgr. Lenka Chválová 

adresa: Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové 
tel: 495 530 033/ 774 591 383 

e-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz 

web: www.hk.caritas.cz 

Liberecký kraj Centrum sociálních služeb Libereckého kraje 

Mgr. Ivo Brát 

Bc. Andrea Hermanová 

Ing. Libuše Niková 

adresa: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30 

tel: 482 750 063/ 602 410 612 

e-mail: info@csslk.cz, ivo.brat@csslk.cz 

                                                 
38 GJURIČOVÁ, Jitka. Přehled intervenčních center v krajích. Policista. 
2007, č. 6, příloha Senioři. Praha : odbor prevence kriminality MV ČR, 
2007. 
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web: www.csslk.cz 

Moravskoslezký kraj I. Bílý kruh bezpečí Ostrava 
Mgr. Alena Mikulová 

adresa: 28. října 124, 702 00 Ostrava 
tel: 597 489 388/ 739 449 275 

e-mail: koordinatodn.bkb@seznam.cz 

web: www.bkb.cz 

Moravskoslezký kraj II. Slezská diakonie Ostrava 

Lenka Hájková, Dis. 

adresa: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 
tel: 596 611 239/ 739 500 634 

e-mail: ic.ostrava@slezskadiakonie.cz 

web: www.slezskadiakonie.cz 

Olomoucký kraj Středisko sociální prevence Olomouc 
Mgr. Markéta Čožíková 
adresa: Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc 

tel: 585 427 141/ 777 772 131 

e-mail: ssp@iex.cz 

web: www.ssp-ol.cz 

Pardubický kraj SKP-CENTRUM Pardubice 

Petra Toušková 

adresa: Bělehradská 513, 530 09 Pardubice 
tel: 466 799 072/ 777 772 131 

e-mail: petra.touskova@skp-centrum.cz 

web: www.skp-centrum.cz 

Plzeňský kraj Diecézní charita Plzeň 
Mgr. Tereza Vágnerová 

Mgr. Jan Jung 

Adresa: Hlavanova 359/16, 301 00 Plzeň 
Tel: 377 223 861/ 731 433 142/ 731 433 013 

e-mail: vagnerova@dscp.cz, jung@dchp.cz 

web: www.dchp.cz 

Hl.město Praha MCSSP-Riaps 

PhDr. Marie Šusterová 

Adresa: Šromova 861, Praha 9 – Černý Most 
Tel: 281 861 580/ 604 231 085 

e-mail: susterova@centrum.cz 

web: www.mcssp.cz 
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Středočeský kraj Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy Rakovník 

Lucie Vaníčková-Horníková 
adresa: Žižkovo nám. 169, 269 01 Rakovník 

tel: 313 502 588/ 605 765 883 

e-mail: r.poradna@quick.cz 

web: poradna-rakovnik.cz 

Ústecký kraj Občanské sdružení SPIRÁLA 
Mgr. Martina Vojtíšková 

adresa: K Chatám 22, 403 40 Ústí n. Labem 

tel: 472 743 835/ 604 170 384 

e-mail: spirala.cki@volny.cz 

web: volny.cz/spirala.cki 

Kraj Vysočina Psychocentrum-manželská a rodinná poradna kraje 

Vysočina 
Mgr. Jana Volná 

adresa: Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava 
tel: 567 215 532/ 776 812 523 

e-mail: ic.vysocina@volny.cz 

web: www.psychocentrum.cz 

Zlínský kraj Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské 

vztahy ve Zlíně 
Bc. Jarmila Hasoňová 
Adresa: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín 

Tel: 577 018 265/ 774 405 682 

e-mail: ic.zlin@seznam.cz 

www: volny.cz/poradna.zlin 
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