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Abstrakt:  

Název: Péče o seniory ve vybraných sociálních zařízeních 

 

Abstrakt: Práce se zabývá teoretickou stránkou stárnutí a stáří z pohledu biologického 

i psychologického. Najdete zde informace o formách sociálního zabezpečení seniorů 

v České republice. Podstatnou částí práce je výzkumná složka věnující se několika 

vybraným zařízením sociální péče v jihočeském městě Strakonice. Přesněji se jedná o 

dva domovy pro seniory a jeden dům s pečovatelskou službou, v nichž byl proveden 

kvalitativní výzkum a propojen s výzkumem kvantitativního charakteru, který probíhá 

v jednotlivých zařízeních pravidelně.  

 

Klíčová slova: stárnutí, stáří, sociální zabezpečení, sociální služba, zařízení sociální 

péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Abstract: 

Title: Work with elderly people in selected social institucions 

 

Abstract: The work deals with the theoretical aspect of aging and the old age – from 

the biological and psychological point of view. You will find here information about 

the forms of social security for senior citizens in the Czech Republic. A substantial 

section of this work is devoted to the research of several selected social care facilities 

in the South Bohemian town of Strakonice. More precisely two homes for the elderly 

and a nursing home, in which there was carried out a qualitative research and 

quantitative research, which takes place at the individual facilities on a regular basis. 

 

Keywords: aging, age, social security, social service, social care facilities 
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1. Úvod 

K napsání této práce mě přivedla myšlenka edukace jako celoživotního 

procesu. Od svých 16 let se zabývám prací se seniory, dříve spíše aktivně, tedy 

v praxi, nyní spíše pasivně, tedy vzděláváním se a hromaděním příslušné literatury. 

K tomuto oboru mě přivedla moje maminka, které jsem za to moc vděčná. V 16 letech 

jsem ještě byla klasické dítě, které má namalované vzdušné zámky a zkreslené 

představy o životě. Brigáda v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích, během 

několika let na různých pozicích, mi určitě v mnoha směrech otevřela oči. Uvědomila 

jsem si, jak moc moudří staří lidé jsou a kolik životních ponaučení mi mohou dát, 

někteří byli na svůj věk skutečně velmi vitální a komunikativní. Dostala jsem se ale 

také k lidem, kteří na tom nebyli po zdravotní nebo psychické stránce už příliš dobře. 

Setkala jsem se snad se všemi stařeckými vrtochy a onemocněními. Samozřejmě to na 

mě v té době působilo jakýmsi zničujícím způsobem, přesto mám pocit, že mě to 

v mnoha směrech posílilo.  

Během studia na vysoké škole jsem se problematikou gerontopedagogiky 

pokoušela zabývat hlouběji, zásobila jsem si osobní knihovničku nebo navštěvovala 

jednotlivé knihovny a vyhledávala příslušnou literaturu. Podle mého názoru je stav 

literatury k tomuto tématu na českém trhu ne zcela dobrý, samozřejmě vzhledem 

k množství literatury vztahující se k ostatním pedagogickým oborům. I proto doufám, 

že by moje práce mohla být jistým přínosem. V neposlední řadě mě ovlivnilo studium 

mého druhého oboru na vysoké škole a tím je biologie. Problematika stárnutí má 

nepochybně mnoho biologických aspektů.  
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2. Teoretická část 

2.1 Stárnutí - Gerontogeneze 

Každý živý organismus stárne, mění se jeho vnější i vnitřní stavba. „Stárnutí 

je proces, má určitou časovou dynamiku, je geneticky naprogramováno, řídí se 

druhově specifickým časovým zákonem, podléhá formativním vlivům prostředí. 

Z hlediska vývoje jedince (ontogeneze) je stárnutí vlastně cestou do stáří.“ 

(PACOVSKÝ, 1997, s.54)  

Z jednoho úhlu pohledu můžeme říci, že organismus člověka stárne od 

narození. Pokud tento úhel pohledu poněkud změníme, můžeme do určitého věku 

jedince toto stárnutí nazývat růstem a po dosažení této věkové hranice například 

ochabováním. Jednotliví lidé nestárnou stejně rychle podobně jako jednotlivé orgány 

a jejich funkce u téhož člověka nestárnou stejně rychle. Proces stárnutí je individuální 

a asynchronní, nevyznačuje se časovou souhrou. Rychlost stárnutí je dána součtem 

příčin vnitřních a zevních. Mezi hlavní vnitřní příčiny patří dědičnost a poruchy 

metabolismu. Za zevní příčiny můžeme označit fyzikální a chemické faktory 

prostředí, v kterém žijeme, stres, špatnou životosprávu, přílišnou nečinnost nebo 

naopak přetěžování se a podobně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

2.1.1 Koncept úspěšného stárnutí 

Tuto teorii můžeme v různých pramenech najít také pod názvem koncept 

aktivního stárnutí. Velmi úzce souvisí s aktivizací seniorů nebo výchovou ke stáří. 

V těchto koncepcích usilujeme o pozitivní přístup jedince ke stárnutí a stáří jako 

takovému. Jedno staré přísloví říká, že ničím nestárne člověk rychleji, než neustálou 

myšlenkou na to, že stárne. Podle Kalvacha existuje několik faktorů, kterými je stav 

člověka ve stáří značně determinován. Patří mezi ně zákonitá biologická involuce, 

chorobné procesy, životní způsob, životní podmínky a subjektivní hodnocení a 

prožívání situace. Pokud o těchto faktorech předem víme, můžeme s nimi nějakým 

způsobem celý život pracovat a tak na ně působit. Jisté procesy a stavy jsou 

samozřejmě geneticky předem dané a do značné míry neovlivnitelné, ale vzpomeňme 

si například, jakou měrou dokáže psychika ovlivnit průběh nemoci. Již zmiňovaná 

výchova ke stáří a aktivizace v sobě tedy zahrnují metody a postupy, jimiž můžeme 

tyto faktory ovlivňovat – pohyb, sport, zdravá strava, vyhýbání se stresu, alkoholu, 

kouření, toto vše a mnohé další můžeme shrnout pod pojmem dodržování zdravého 

životního stylu.  

Úspěšné a zdravé stárnutí je velmi dobře shrnuto v Srncově hesle ROSA.  

„R racionální postoj: rozumnět svému stárnutí, být informován o nevyhnutelných 

změnách, předjímat je, připravit se na ně... 

O orientace na budoucnost: plánovat (i v krátkodobé perspektivě), posilovat 

radostná očekávání, „umění na něco se těšit“... 

S sociální kontakty: pěstovat přátelské vztahy, přijímat a dávat lásku, zajímat se 

o dění kolem, dosahovat společenského uznání... 

A aktivita: činnost duševní a tělesná, koníčky, záliby...“ (PETŘKOVÁ, 2004, s. 

36-37) 
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2.2 Stáří 

Z biologického hlediska tímto pojmem označujeme poslední fázi ontogeneze, 

ke které dojdeme v průběhu procesu stárnutí. Podle lékaře Jamese E. Birrena 

z Gerontologického centra na univerzitě v Kalifornii můžeme stáří rozdělit do tří 

hlavních skupin, podle způsobu života lidí. Úspěšné stáří tvoří 25% seniorské 

populace, tito lidé žijí aktivně, vitálně, sportují, učí se novým věcem, jsou plni 

nadšení ze života. Neúspěšné stáří tvořeno asi 10% vede lidi tímto způsobem žijící 

smutnou cestou života, nudí se, jsou pesimističtí, zmatení, naštvaní, stěžují si. 65% 

žije očekávaným stářím. Což představuje v podstatě jen pasivní čekání na smrt. Je 

charakterizováno pasivitou a stereotypností. Ve všeobecném zájmu pochopitelně je 

zvýšit podíl úspěšného stáří v seniorské populaci. O tento způsob života ve stáří by 

měl každý z nás usilovat a podporovat jej u lidí ve svém okolí. Pochopitelně 

v některých případech je tento způsob života nemožný a nereálný například z podstaty 

charakteru, s kterým se již rodíme. Někteří lidé mají pasivní a odmítavou povahu již 

od mládí a to těžko někdo nebo něco změní.  

Neexistuje žádný všeobecný popis osobnosti starého člověka. Podle Stuart-

Hamiltona však existuje pět základních typů osobnosti, které nám usnadňují nebo 

naopak komplikují proces stárnutí. Konstruktivní osobnost bere životní události, tak 

jak přicházejí, nemá obavy ze stárnutí, komunikuje s ostatními lidmi. Závislá 

osobnost neboli osobnost „na houpacím křesle“ je také vyrovnaná, ovšem značně 

spoléhá na pomoc druhých. Defenzivní nebo také jinak „obrněná“ osobnost je již 

poměrně nevyrovnaná až neurotická. Tito lidé většinou nepřestávají s prací a 

nenastolují odpočinek, chtějí sobě a svému okolí dokázat, že oni vše zvládají jako 

dříve a nepotřebují od nikoho pomoci. Hostilní osobnost se pokouší neustále 

obviňovat kohokoliv ze svého neštěstí, na cokoliv svalovat příčinu své 

nespokojenosti. Nikdy nechce být příčinou vlastního selhání. Posledním 

charakterovým rysem je nenávist k vlastní osobě. Jedná se o velmi podobnou 

osobnost hostilní osobnosti. Tito lidé však narozdíl od hostilní osobnosti všechnu 

svou zlobu a zášť směřují dovnitř, do svého nitra. Tyto dva poslední typy osobnosti se 

většinou často vyrovnávají s procesem stárnutí a nejsou šťastni.  
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2.2.1 Sociální stáří 

 Na základě dosažení určitého sociálního statutu kombinovaného s kalendářním 

věkem, můžeme stáří rozdělit do tří až čtyř období, která jsou také nazývána věky. 

První věk, jinak také označovaný jako předproduktivní, zahrnuje dětství a mládí, 

dospívání a vzdělávání se. Druhý věk považujeme za produktivní. Člověk je již 

dospělý, pracuje, tvoří partnerství, zakládá rodinu. Třetím věkem je podle teorií věk 

postproduktivní. Toto tvrzení ale může být z různých důvodů považováno za zcela 

neopodstatnělé v rámci dnešní společnosti. Každopádně dochází k posunu věkové 

hranice, kdy člověk vstupuje do tohoto období, do období stáří. Z tohoto pojmenování 

také vznikl název Univerzity třetího věku. Jedná se o vzdělávání starších osob. Jsou 

pro ně vytvořeny samostatné programy a obory v rámci myšlenky celoživotního 

vzdělávání. Někdy bývá přidáván ještě čtvrtý věk, který má být fází závislosti. To 

však je na základě všech dalších teorií také velmi matoucí, zvláště vzhledem 

k individuálnímu průběhu stárnutí u jednotlivců. Poměr závislosti a samostatnosti 

není jasně daný pro určitou věkovou kategorii. 

2.2.2 Chronologické stáří 

 V 60. letech 20. století určila Světová zdravotnická organizace za věkovou 

hranici stáří věk 60 let. Toto ustanovení bylo pak v roce 1980 přijato Organizací 

spojených národů. V dnešní době se tato hranice posouvá až na věk 65 let. Důvody 

jsou stále stejné, a sice zvyšování životní úrovně, kvalitnější lékařské služby a 

podobně.  

 Rozdělení je pochopitelně opět rámcové. Mezi jednotlivými jedinci najdeme 

individuální rozdíly, není také nijak přihlíženo k ontogenetickým rozdílům mezi 

pohlavími. Uvedu zde dvě různá členění, jedno je původem starší, druhé novější, stále 

více používané.  

1. od 60. roku života – stáří (rané stáří, časné stáří, starší věk, senescence) 

2. od 77. roku života – vysoké stáří (vlastní stáří, senium) 

3. od 90. roku života – kmetský věk (dlouhověkost, patriarchium) 
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I. od 65. roku života – mladí senioři 

II. od 75. roku života – staří senioři 

III. od 85. roku života – velmi staří senioři 

2.2.3 Dlouhověkost a maximální věk 

Za dlouhověké považujeme jedince, kteří přesáhli třetí věkovou hranici, podle 

různých pramenů tedy věk 85. nebo 90. let. Tito lidé tvoří jen malý zlomek populace, 

ale jejich počet se neustále zvyšuje. Dlouhověkost je považována za dědičný faktor.  

 Maximální délky života, pohybuje se u různých autorů mezi 115 a 125 lety 

života, bývá dosaženo jen vzácně. Zpravidla člověk umírá v důsledku úrazů nebo 

nemoci. „Opakovaně se vynořují úvahy o možnosti dosáhnout různými mechanismy, 

v současnosti např. genetickým inženýrstvím, hypotetického věku 150-200 let.“ 

(MÜHLPACHR, 2004, s.21) 

2.2.4 Stáří z demografického hlediska 

 „Už v roce 1934 konstatovali francouzští vědci, že došlo k zásadní změně 

v tzv. reprodukčních zvyklostech člověka, tuto změnu nazvali demografickou 

revolucí.“ (PETŘKOVÁ, 2004, s.7) „ Mění se poměr věkových skupin obyvatelstva 

ve prospěch generační skupiny starých občanů a mění se struktura životního času 

jednotlivce ve prospěch životního období, které je v ontogenezi považováno za 

závěrečné.“ (PETŘKOVÁ, 2004, s.7)  Podle  M.P. Dessaintové  (1999) budou 

přibližně v roce 2025 v rozvinutých zemích osoby starší než 55 let tvořit asi 25% 

populace. S tímto faktem velmi úzce souvisí problematika důchodových systémů, 

zdravotních služeb, sociálního zabezpečení a podobně. Z toho vyplývají zvýšené 

nároky na státní rozpočet. „Chceme-li žít co možná nejdéle příjemně, samostatně a 

důstojně, musíme se spoléhat co možná nejvíce sami na sebe.“ (DESSAINT, 1999, 

s.11) Globální stárnutí populace vedlo k vzniku mezinárodních dokumentů, které 

obsahují návrhy řešení této problematiky. Zásadním byl v tomto směru vstupní 

dokument přijatý Valným shromážděním OSN v roce 1982 a závěry II. světového 

shromáždění „Stárnutí populace“ v roce 2002 v Madridu.  
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 V České republice byl jako poslední v pořadí schválen Návrh Národního 

programu přípravy na stárnutí na období let 2008-2012. Tento program se zabývá 

hlavně aktivním stárnutím, prostředím a komunitou vstřícnou ke stáří. 

 K tématu průměrné délky života v České republice se vztahují dvě 

zajímavosti. Průměrná délka života se v závislosti na zlepšování zdravotnických 

služeb a životní úrovně prodlužuje. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 

2009 střední délka života u mužů 74,2 a u žen 80,3 let. Například v roce 1990 byla 

tato hranice u mužů 68 a u žen 76 let. Na tom je patrné i to, že průměrná délka života 

žen je vyšší. Ženská populace je tedy starší než mužská. V důsledku toho můžeme 

pozorovat, že většina starších žen je buď ovdovělá, nebo osamělá.  

 „Podle zkušeností některých západoevropských zemí se při 8% seniorů 

v populaci ještě nejedná o zvláštní problém, při 10% začínají z reálných potřeb již 

vznikat služby a instituce, při 12% je nutná jejich koordinace a při 14% se komplexní 

geriatrická péče stává zásadní a závažnou společenskou otázkou.“ (ŠTILEC, 2003, 

s.9) V České republice se počet obyvatel ve věku 60 let a více zvýšil z 12,9% v roce 

1995 na 13,7% v roce 2000.  

„Žít ve stárnoucím světě podle Světové zdravotnické orgnizace znamená:  

- uvědomit si, že staří lidé mohou společnosti v mnohém prospět, 

- umožnit starším, aby se aktivně podíleli na rozvoji společnosti, 

- zajistit seniorům vše, co povede ke zlepšení a zachování zdraví, 

- posílit mezigenerační solidaritu, 

- vyloučit jakoukoli formu věkové diskriminace.“ (ŠTILEC, 2003, s.8) 

 Mladá generace by podle mne měla pracovat na pozitivnějším přístupu ke stáří 

a starším lidem. Střední generace, ta prozatím nejpočetnější a ekonomicky aktivní, by 

měla dohlížet na prosazení a uskutečňování politiky stárnutí a také na zvyšování 

mezigenerační solidarity. Ta starší generace by pak podle mého názoru a to 

v neposlední řadě, měla mít méně útočný přístup k mladším generacím. Měla by se 

chovat tak, aby úctu a pokoru mladší generace svým chováním přirozenou cestou 

získala.  
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2.3 Senioři v české společnosti 

Pojem senior je odvozený od latinského slova senex, senis (starý) a jeho 

druhého stupně senior (starší). Takto nazýváme člověka, který žije v období stáří. Za 

slova obdobného významu jsou považovány pojmy geront, senescent, důchodce. 

Označení senior se mi zdá být nejméně zatíženo jakýmkoliv negativním způsobem a 

tedy nejlépe neutrálně použitelné.  

 „Jedním z přetrvávajících stereotypních obrazů, které veřejnost o stáří má, je 

představa seniora jako člověka nemocného, osamělého a chudého.“ (RABUŠIC, 

1999, s.18) „ Obecně řečeno tyto tři fenomény – tedy zdravotní stav, sociální kontakty 

a finanční zdroje – jsou mimořádně důležité pro celkové uspokojení z života 

v důchodu.“ (RABUŠIC, 1999, s.19) Podle všech výzkumů se zvyšuje průměrná 

délka života, tím tedy jinak také naděje dožití seniorů a také subjektivní zdravotní 

stav. Naděje dožití seniorů je statisticky určitelný údaj, který v sobě však nezahrnuje 

kvalitu života. Tento fakt se vědci pokouší zjistit výzkumem subjektivního 

zdravotního stavu, který zaznamenává osobní pocity seniorů ze svého zdravotního 

stavu, zda jej považují za dobrý, průměrný nebo špatný. Na toto hodnocení má vliv 

výše dosaženého vzdělání dotazovaného. „Analýza ukázala, že lidé s vyšším 

vzděláním, to je se středoškolským a vysokoškolským, se ve vyšším věku cítí 

zdravotně podstatně lépe (to je mnohem méně často hodnotí svůj zdravotní stav jako 

špatný), než lidé se vzděláním nižším.“ (RABUŠIC, 1999, s. 25) V rámci výzkumů 

týkajících se úrovně osamělosti starších lidí byl opět vyvrácen stereotyp. Většina 

seniorů kolem sebe má větší počet blízkých osob a stýká se s nimi v relativně častých 

časových intervalech. Jediný stereotyp chudoby se zdá být oprávněný. Podle Rabušice 

je potřeba na tento problém nahlížet ze dvou perspektiv – subjektivní a objektivní. 

„Objektivní tvrdá statistická data ukazují, že čeští senioři by neměli mít problém 

s uspokojováním všech základních potřeb a že z hlediska majetku na tom nejsou nijak 

podstatně hůře, než je průměrný stav v populaci. Nicméně jejich pocity a deprivace 

jsou relativně vysoké.“ (RABUŠIC, 1999, s. 28) 
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2.4 Změny pozorovatelné u jedince v důsledku stárnutí 

 Změny, které probíhají v průběhu stárnutí organismu, můžeme rozdělit do 

dvou základních skupin. Na změny fyziologické a změny psychické, s nimiž souvisí i 

změny sociální. Dochází k nim v průběhu celého života, v podstatě od narození. U 

seniorů dochází k ohrožení několika důležitých životních faktorů. Na tyto faktory se 

dá působit a ovlivňovat je vůlí. Každý jedinec neprochází všemi změnami v jejich 

maximální míře. Je velmi důležité mít na paměti, že proces stárnutí není ještě zcela 

objasněn a některé hypotézy stále nejsou přesvědčivě vědecky dokázány.  

2.4.1 Fyziologické změny 

2.4.1.1 Zmenšování buněčného kapitálu 

 Po narození všichni vlastníme asi sto miliard buněk, z čehož je patnáct miliard 

buněk nervových. Počet buněk se od zhruba od dvacátého až třicátého roku jedince 

začíná zmenšovat. K největším ztrátám dochází po padesátém roce. Mezi dvacátým a 

sedmdesátým rokem ztratíme asi 30% buněčného kapitálu. Buněčným kapitálem 

rozumíme soubor všch buněk organismu. K obnově zaniklých buněk dochází, ale buď 

se postupem věku jedince snižuje počet nově vyrobených na úkor zaniklých ( jinými 

slovy počet nově vzniklých buněk je nižší než počet zaniklých buněk) nebo se zaniklé 

buňky mohou obnovit jen několikrát po sobě a poté definitivně zanikají. Prvním 

případem jsou například červené krvinky, do druhé skupiny můžeme zařadit buňky 

štítné žlázy, oční čočky nebo jater. Z toho vyplývá, že schopnost regenerace buněk se 

snižuje věkem. Naštěstí jsou buněčné rezervy obrovské. Využíváme jen 5% kapacity 

ledvin a 10% kapacity mozku, plic nebo jater. Tyto rezervy jsou velmi důležité 

v období nemoci nebo ve stáří, kdy mohou kompenzovat buněčné ztráty. Obnovovací 

schopnosti bývají často ovlivňovány alkoholem (játra), cigaretami (všeobecně 

kouřením) nebo znečištěným prostředím velkých měst (plíce). 

2.4.1.2 Opotřebování vnitřních orgánů 

 Postupem času zabírá pojivová tkáň více místa (místo po buněčných ztrátách 

v orgánech). Orgány tak stárnou a ztrácejí některé své funkce. Mezi dvacátým a 

sedmdesátým rokem se o 25% zvyšuje podíl tuků hromadějících se ve tkáních a 

orgánech. Toto zvětšování objemu tuků nemusí být spojeno se zvyšováním váhy. 
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Svaly postupně atrofují a to bez ohledu na to, zda člověk cvičí nebo ne. Tím se 

zvyšuje pravděpodobnost úrazu spojená s vyšší pravděpodobností zlomenin, 

vzhledem ke ztenčování kostí. U kloubů dochází často k ochabování chrupavky a 

vazy vápenatí a kostnatí. Pohyb se stává bolestivým a obtížnějším. U pohlavních 

orgánů dochází k ochabování, doprovázenému změnou erotických vztahů a 

psychickými problémy. Játra a ledviny atrofují. U jater nedochází ke změně činnosti, 

ledviny snižují svou filtrační schopnost až zhruba na polovinu. Snižuje se míra napětí 

močového měchýře, tím pádem hůře udržuje moč. „Srdce atrofuje a jeho výkonnost 

se snižuje. Spotřebovává ke své činnosti postupně více energie, reaguje obtížněji na 

stres a na námahu a pomaleji se zotavuje.“ (DESSAINT, 1999, s.24) U všech cév 

dochází k postupnému zužování a ztenčování, tím se zpomaluje průtok krve. Kapacita 

plic se také snižuje, ale můžeme se udržovat v kondici a ovlivňovat tento orgán 

fyzickým cvičením. Všechny tyto změny ve stavu vnitřních orgánů přispívají 

k obtížnějšímu udržení homeostáze (harmonie) organismu.  

2.4.1.3 Stárnutí nervové soustavy 

 V rámci centrální nervové soustavy dochází ke snížení váhy a objemu mozku, 

mozkové závity atrofují (dochází k úbytku živé tkáně), rozšiřují se a prohlubují, 

zvětšuje se množství pojivové tkáně jako u ostatních orgánů. Nižší přísun krve do 

mozku se projevuje menší spotřebou, tedy nedostatkem kyslíku. U obvodového 

nervstva dochází ke stárnutí nervových vláken, snížení vzrušivosti nervových vláken 

o 10 až 15 % , k zpomalení reflexů, snížení efektivity podnětů a funkčnosti receptorů. 

Z tohoto pak vyplývají problémy seniorů při řeči, změny v paměti, změny gestikulace, 

ztráty paměti (zvláště krátkodobé), problémy při řešení obtížných situací, poruchy 

spánku, prodloužení délky reakce na podnět (například odpověď na otázku), zhoršení 

logického uvažování, zhoršení dedukce nebo problémy při učení se něčemu novému a 

tak podobně. Následky stárnutí nejdříve a nejvíce postihují paměť, mnohem lépe 

odolává řeč, schopnost počítat z hlavy a chápat myšlenky. Inteligence zůstává po celý 

život hodně stabilní.  
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2.4.1.4 Menší účinnost smyslových orgánů 

 Smyslové orgány slouží jako příjemce podnětu z vnějšího prostředí. Bez jejich 

pomoci nejsme schopni vnímat svět kolem sebe. Jsou přímo napojeny na nervovou 

soustavu a tím i na mozek, který nám umožňuje zpracování a případné uchování 

informace ve formě paměti. 

Zrak 

 Postupem času dochází ke zhoršení akomodace, tedy schopnosti zaostření, 

oční čočky. Tento problém je způsobený ztrátou pružnosti oční čočky a vede 

k dalekozrakosti nebo krátkozrakosti. S věkem se také snižuje schopnost reagovat na 

změnu osvětlení, jak na náhlé šero a tmu, tak na náhlé osvětlení. Rychlost této reakce 

se snižuje. Vnímání barev je směřováno k nažloutlým odstínům (žlutá, oranžová, 

červená), s modrou, fialovou nebo například zelenou tak může člověk mít problémy. 

Spolupráce s nervovou soustavou je také pomalejší, proto potřebují starší lidé objekt 

pozorovat delší dobu, aby jej identifikovali, popřípadě s touto informací mohli 

nějakým způsobem dále pracovat.  

Sluch 

 V průběhu dospělosti sluch postupně slábne a objevují se různé změny, hlavně 

ve vnímání zvuků o vysokých frekvencích. Někdy se tyto změny mohou projevit 

nedoslýchavostí nebo naopak hlasitějším vnímáním těchto zvuků, často až v bolestivé 

podobě. Na lidi s tímto problémem je pak ideální šeptat. Často je také sluchový vjem 

ztížen zvukovou kulisou nebo polohou místa odkud zvuk přichází. Poměrně velkým 

problémem se také zdá být takzvaný tinitus, český pojmenovaný jako ušní šelest nebo 

zvonění v ušich, který znepříjemňuje život velkému procentu starších lidí.  

Čich  

 U zdravých lidí nedochází k znatelnému oslabení čichu s přibývajícím věkem.  
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Chuť  

 Počet papil vnímajících chuť se snižuje. Různí autoři se neshodují na míře 

vnímání jednotlivch chutí (slaná, sladká, hořká, kyselá), tedy každý z nich má na to 

jiný názor. Jisté však je, že starší lidé hůře vnímají koření a jídlo pro ně tedy bývá 

fádnější chuti.  

Hmat 

 Sídla hmatu jsou uložena v kůži. Jak kůže stárne, ztrácí na pružnosti, síle, 

objevují se na ní vrásky a různé pigmentové skvrny. Snižuje se množství nervových 

zakončení v kůži. V důsledku toho se snižuje celková citlivost, jak na tlak, tak na 

teplo a chlad nebo například na vibrace.  

2.4.1.5 Oslabování imunitního systému 

 Imunitní systém je zajišťován některýmí typy bílých krvinek, které tvoří 

protilátky k jednotlivým virům nebo bakteriím, takzvané antigeny. Pokud je činnost 

tohoto systému poškozena, dochází k napadení organismu nemocí. Na oslabení 

imunity má vliv především nedostatek pohybu, kouření, alkohol, stres, různé druhy 

chemických látek nebo špatná strava.  

2.4.2 Psychické změny 

 Dochází hlavně k prohloubení rozdílů v rychlosti reakce na podnět a 

v rychlosti řešení situace. Čím složitější situace a náročnější problém na řešení, tím je 

věkový rozdíl znatelnější. Proto starším lidem nevyhovují situace a úkoly s časovým 

omezením. „Duševní činnost geronta se v mnohém podobá psychice člověka 

mladého, ale unaveného nebo zahloubaného do nějaké intenzivní činnosti.“ 

(PACOVSKÝ, 1997, s.59) Vědomí tohoto problému seniorům často způsobuje 

emoční a psychické potíže.  

 Stárnutí organismu poměrně brzo postihuje paměť. Informace umístěné 

v epizodické paměti se váží k určité době a místům (kam jsem co položil, s kým jsem 

včera a kde byl...). Tento druh paměti se vlivem věku zhoršuje. Proto si můžeme 

všimnout, že velké mnoho starších lidí idolizuje svou minulost, nepamatují si věci a 

události, které dříve vnímali jako chybné nebo nepříjemné. Obsahem sémantické 

paměti jsou životní zkušenosti, osvojené znalosti a dovednosti, slouží jako základ 
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k další edukaci. Tato paměť je tedy naopak výborným stavebním kamenem pro starší 

generaci.  

 „Charakteristické osobnostní rysy při stárnutí získávají ve své intenzitě. 

Výstižně se říká, že stárnoucí a starý člověk karikuje svou vlastní povahu.“ 

(PACOVSKÝ, 1997, s.58) Po stránce psychických změn je také nutné vyzvednout 

pozitiva. Senioři bývají mnohem klidnější, moudřejší, trpělivější, stálejší v názorech a 

vztazích, rozvážnější, ale také konzervativnější. 

 

2.4.3 Sociální změny 

 Každý člověk je členem společnosti a je tedy tvor sociální. V průběhu stárnutí 

dochází k omezování kontaktů a tak často až k pocitu izolovanosti a samoty. Jak 

organismus stárne, mění se charakteristiky fyziologické a psychické, jak již bylo 

řečeno v předchozím textu a tím se snižuje schopnost soběstačnosti a zvyšuje úroveň 

závislosti.  
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2.5 Cvičení pro seniory 

 Existuje mnoho návodů, rad a cvičení pro psychickou i fyzickou stránku 

člověka, které by měli pracovníci zařízení pro seniory a také senioři samotní znát. 

S tím souvisejí duševní návyky a schopnosti, spánek a s ním spojené možnosti 

překonání nespavosti, udržování dobré paměti, kvalitní strava, fyzická cvičení a jiné.  

 Podle Štilce (2003) dochází k prolínání dvou typů stárnutí. Fyziologické 

stárnutí je označeno jako primární. Sekundární stárnutí je ovlivňováno zdravotním 

stavem a prostředím. Na primární stárnutí nemůžeme nijak cíleně působit, zatímco na 

sekundární ano. Můžeme ho ovlivnit například zlepšením výživy, přiměřeností 

duševních i fyzických aktivit a cvičením. 

 Z literatury a z praxe vyplývá, že tyto činnosti můžeme nazvat aktivizačními. 

Stimulují lidské smysly a napomáhají oddalovat ony nepříjemné projevy stárnutí. 

Víme, že člověk, který je až do pozdního věku aktivní, se zdá být mladším než člověk 

pasivní stejného věku. Říká se, že člověk je tak starý, jak staře se cítí a je na tom 

určitě velký kus pravdy. Pokud člověk dokáže stále přijímat nové informace a změny 

ve svém okolí, měnit své postoje a učit se novým dovednostem, je to pro jeho 

psychický věk rozhodně pozitivní. „Posuzovat kvalitu života léty je totéž jako měřit 

hodnotu knihy počtem stran, obraz čtverečními decimetry a sochu na kilogramy.“ 

(ŠTILEC, 2003,s.9) Velkou pomocí pro pracovníky, kteří se věnují seniorům je 

bezesporu skupinová práce, správná míra empatie a smysl pro humor. Při sestavování 

takové skupiny je důležité přemýšlet nad tím, kteří lidé se do ní hodí a kteří ne. 

Rozhodně by měla být skupina složená ze seniorů s vyrovnanými možnostmi. Potom 

se nemůže stát, že jedna a tatáž činnost bude pro jednoho příliš obtížná a pro druhého 

naopak jednoduchá až nudná. Také nehrozí, že by se klient mohl cítit méněcenně až 

deprivovaně. Skupinky by také neměly být příliš velké. Sociální pracovník by měl mít 

možnost se věnovat každému individuálně a neriskovat, že se pak ostatní budou muset 

cítit odstrčeně, protože na ně nezbyde čas.  

 Práce ve skupinách má u seniorů ještě jiný význam než u dětí, a sice ten, že 

každý má potřebu někam patřit, být členem nějaké skupiny. Po celý život jsme členy 

nějakých skupin. Začíná to třídou v mateřské školce a škole, skupinami na různých 

zájmových kroužcích nebo v práci a o rodině ani nemluvě. Jsme tedy zvyklí někam 
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patřit, mít svou pevně stanovenou roli. Seniorům se ale někdy stává, že vypadnou ze 

všech těchto rolí a stávají se tak osamělými a izolovanými. Role člena ve skupině tak 

dává těmto lidem pocit sounáležitosti a potřebnosti. Mimo to může práce ve skupině 

umožnit vzájemnou podporu lidí stejného věku. Tito lidé mají obdobné zkušenosti, 

problémy a pocity. Mohou si o nich povídat, řešit je, podělit se o ně s někým. Podle 

Walshe (2005) můžeme skupiny rozdělit na komunitní, interakční a poznávací neboli 

kognitivní. Komunitní skupina se schází pravidelně. Může tomu tak být každé 

dopoledne nebo každé pondělí nebo každý pátek, to nehraje roli. Tato skupina se 

zaměřuje na pocity, pracuje s tím, že lidé stejného věku mají obdobné starosti a 

radosti, má pevně stanovené členy a jeden člen skupiny se zajímá o druhého. 

Podstatné jsou zde vztahy a komunikace. Hlavní slovo má vedoucí skupiny. „Důležité 

je, aby nepřevážily vnější nepodstatné záležitosti a aby se hlavním tématem nestalo 

například:,,Kdy už někdo spraví tu varnou konvici?“ (WALSH, 2005,s.27) Interakční 

skupina bývá více terapeutická než komunitní. Zaměřuje se na procvičování a 

zlepšování sociálních dovedností nebo také smyslových orgánů. Poznávací skupina 

jak už název napovídá je hlavně o poznávání, o poznávání sebe sama. Má velmi dobré 

terapeutické účinky na lidi s depresí a jinými psychickými potížemi. Vzájemnou 

komunikací se o sobě dovíte informace, které vás mohou překvapit a potěšit, umožní 

vám lépe sám sebe poznat a vyrovnat se s pocitem méněcennosti a nepotřebnosti. 

Tento druh skupiny může být přínosný i pro seniory, kteří řeší jiné závažné problémy, 

které mohou ovlivnit jejich osobnost, například ztráta partnera nebo vyrovnávání se se 

zdravotnímmi potížemi. Tito lidé mají sklony přehánět svůj stav, zvláště pokud se 

hned na začátku nepokouší svou beznaděj nějakým způsobem vyřešit a potápějí se do 

ní hlouběji a hlouběji. Nejčastěji používanými metodami pro práci v poznávací 

skupině jsou nedokončené věty, sebeposuzovací škála a přehled sociálních 

dovedností.  

 Příkladem takové skupinové práce ale může být i například společné grilování, 

oslava různých svátků jako jsou Vánoce, Velikonoce, jmeniny nebo narozeniny 

klientů. Zcela jasná a cílená skupinová práce je ve formě terapií, které jsou v našich 

domovech pro seniory běžně praktikovány. Patří mezi ně fyzioterapie, ergoterapie, 

arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie nebo různé terapie se zvířaty (canisterapie, 

felinoterapie, hipoterapie, ornitoterapie apod.). Z toho vyplývá, že každý má možnost 

být členem nějaké skupiny, větší nebo menší, která se setkává různě často. Pro 
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každého není intenzivní skupinová práce vhodná.  Nejedná se o pocit sounáležitosti 

k určité skupině, spíše o cílené intenzivní činnosti ve skupině. Takovýmto seniorům 

bývá věnována individuální péče nebo spolu dva senioři pracují sami bez terapeuta a 

vzájemně se tím obohacují.  

 

2.6 Sociální zabezpečení 

 Z pohledu sociální politiky zahrnuje sociální zabezpečení tři oblasti. Tyto 

takzvané pilíře označujeme jako sociální pojištění, státní sociální podporu a sociální 

pomoc. I ony mají svůj význam pro seniorskou populaci. Pod oblast sociálního 

pojištění spadá problematika důchodů. Státní sociální podpora přestavuje zabezpečení 

seniorů některými sociálními dávkami, například příspěvek na bydlení.  

2.6.1 Sociální pomoc 

 Do 3.pilíře spadají sociální dávky poskytované seniorům a veškeré sociální 

služby včetně příspěvku na péči.  

2.6.1.1 Sociální služby 

 „Sociální služby jsou instrumenty, jejichž účelným použitím zasahujeme do 

sociální situace člověka, který ze společenského hlediska potřebuje pomoc.“ 

(PACOVSKÝ, 1990, s.95) Služby sociální péče v sobě zahrnují druhy sociálních 

služeb, které pomáhají uživatelům těchto služeb zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost. Tyto sociální služby mají formu ústavních zařízení nebo terénní práce. 

Ústavní zařízení poskytují klientům ubytování, terénní práce představují zajištění 

služeb přímo v přirozeném sociálním prostředí klientů, tedy například v jejich 

domácnostech. V zákoně o sociálních službách je vyjmenováno dvacet druhů zařízení 

sociálních služeb. Mezi tato zařízení patří také domovy pro seniory. Domy 

s pečovatelskou službou nejsou zařízení sociálních služeb, jsou součástí bytového 

fondu obce. Každý druh sociální služby je v zákoně vymezen souborem základních 

činností. Mimo základní činnosti poskytují zařízení sociálních služeb takzvané 

fakultativní činnosti. Fakultativní činnosti jsou jakousi nástavbou, nejsou stanovené 

zákonem, nejsou nijak povinné. Určují si je zařízení na základě svých individuálních 

možností a v souvislosti s potřebami uživatelů služeb. Dvě zařízení stejného druhu tak 
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mohou mít seznam fakultativních činností rozdílný. Pokud je základní činnost 

vykonávána nějakým nadstandartním způsobem, může být zahrnuta do činností 

fakultativních. Sociální služby můžeme rozdělit do třech podskupin, na sociální 

poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Pečovatelská služba a 

Domovy pro seniory spadají pod služby sociální péče.  

 

 Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách určuje pečovatelské službě tyto základní činnosti :  

 

„ a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

2.pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1.pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3.pomoc při použití WC,  

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, 

2. dovoz nebo donáška jídla, 

3. pomoc při přípravě jídla a pití, 

4. příprava a podání jídla a pití, 

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. běžný úklid a údržba domácnosti, 

2. údržba domácích spotřebičů, 

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu 

po malování, 

4. donáška vody, 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topních zařízení 
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6. běžné nákupy a pochůzky, 

7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti, 

8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.“ 

 

Tato vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách, určuje i základní činnosti domova pro seniory, a sice takto: 

„ a) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

 

b) poskytnutí stravy: 

1. zajištění celodení stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, 

 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  

4. pomoc při podávání jídla a pití, 

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru, 

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3. pomoc při použití WC, 
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

 

 

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 

k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob, 

 

g) aktivizační činnosti: 

1. volnočasové a zájmové aktivity, 

2. pomoc pro obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností, 

 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.“ 

 

 Výčet základních činností v  domovech pro seniory a činností pečovatelské 

služby nám uceluje představu o těchto zařízeních a této službě. Činnosti v domech pro 

seniory mají širší rozpětí z toho důvodu, že jim domov má nahrazovat domácí 

prostředí. Péče je komplexního charakteru.  

 

 Platba za služby poskytované v zařízení sociálních služeb a poskytované 

pečovatelskou službou, probíhá na základě uzavřené smlouvy. Výše platby musí být 

vždy v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách. 
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2.6.1.2 Příspěvek na péči, finanční příspěvky a mimořádné výhody 

 „Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby (dále jen 

„osoba“). Účelem této dávky je umožnit osobě, aby si podle vlastního uvážení 

zajistila potřebnou pomoc, a to buď v rámci rodiny, nebo prostřednictvím 

poskytovatele sociálních služeb formou poskytnutí některé ze sociálních služeb, 

popřípadě prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby stanovené zákonem, 

anebo kombinací těchto forem.“ (KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2009, s.14) Finanční částka 

příspěvku na péči je stanovena v rozdílné výši s ohledem na stupneň závislosti osoby. 

Jednotlivé stupně jsou stanoveny na základě zdravotního posudku a sociálního šetření. 

 Vedle zmiňovaného příspěvku na péči mohou senioři získat při splnění daných 

podmínek dle vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky 

v sociálním zabezpečení, různé jednorázové či opakované příspěvky. Příkladem 

jednorázového příspěvku je příspěvek na provoz motorového vozidla. Příkladem 

opakovaného finančního příspěvku je příspěvek na používání bezberiérového bytu a 

garáže.  

 Dále může být seniorům poskytnuta takzvaná průkazka mimořádných výhod. 

Tyto mimořádné výhody jsou rozděleny do třech stupňů.  Příkladem jedné z výhod je 

vyhrazené parkování. Senior, který má nárok na mimořádné výhody a finanční 

příspěvky dle výše zmíněné vyhlášky, splňuje podmínku zdravotního postižení. Nárok 

posuzuje vždy posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. 

 

2.6.1.3 Sociální služby pro seniory ve Strakonicích 

 Město Strakonice svými sociálními službami pomáhá řešit obtížné sociální 

situace občanů. Služby, které město nabízí, mají umožnit občanům zůstat co nejdéle 

v jejich domácím prostředí. Pokud se zdravotní stav zhorší natolik, že nelze zajistit 

potřebnou péči v tomto domácím prostředí, přichází pomoc ve formě služeb v zařízení 

sociální péče. Zařízení nabízejí nejrůznější služby, od jednotlivých úkonů až po 

celodenní péči včetně bydlení.  
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 Ve Strakonicích se v posledních zhruba dvaceti letech věnuje sociální sféře 

velká péče, kterou oceňují i obyvatelé města. Všechna zařízení prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí nebo dokonce vznikly zcela nové prostory, kam byla tato zařízení 

umístěna. Většina z nich je zřizovaná Městem Strakonice -Domov pro seniory 

Lidická, Domov pro seniory Rybniční, Klub důchodců, Dům s pečovatelskou službou 

a s ním související pečovatelská služba. Jednotlivá zařízení jsou umístěna na území 

města, začleněna do Městského ústavu sociálních služeb společně s Azylovým 

domem a Denním stacionářem pro mentálně postižené děti mládež a dospělé. Městský 

ústav sociálních služeb vznikl v roce 2000 jako příspěvková organizace města 

Strakonice a zabezpečuje činnosti všech začleněných zařízení především po stránce 

finanční a personální. K dispozici seniorům jsou zde také některé nestátní subjekty 

jako Oblastní charita nebo Centrum pro zdravotně postižené. Mimo to jsou v místní 

nemocnici vymezena takzvaná sociální lůžka. Nepodařilo se mi v okolí objevit žádné 

soukromé pobytové zařízení určené seniorům. I přes velkou péči Města a nestátních 

subjektů poptávka stále převyšuje nabídku. K 1.březnu 2010 bylo na sociálním 

odboru Městského úřadu Strakonice podáno 250 žádostí o umístění do Domova pro 

seniory a 110 žádostí do Domu s pečovatelskou službou (76 z města, 34 z přilehlých 

obcí). Vzhledem ke kapacitám těchto zařízení je to vysoké číslo. Ale situace rozhodně 

není tak vážná jako například v Praze. 
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3. Praktická část – Výzkumná část 

3.1 Cíle výzkumu 

 Na příkladu jednoho vybraného okresního města poukáži na funkčnost 

sociální sítě v rámci péče o seniory. Metodou rozhovorů a pozorování zjistím realitu 

přímo v zařízeních věnujících se seniorům. 

3.2 Hypotézy výzkumu 

 Jelikož všechna zařízení sociální péče ve Strakonicích znám, v minulosti jsem 

je několikrát navštívila a v některých i působila, mám názor na ně zcela jasný již před 

první návštěvou v rámci mého výzkumu. Všechna zařízení jsou kompletně 

zrekonstruována nebo nově vystavěna. Jsou vybavena velmi moderně v souladu s 

požadovanými standardy.  Myslím, že prostředí a vybavenost těchto ústavních 

zařízení bude vyhovovat jak klientům, tak zaměstnancům. Přístup zaměstnanců ke své 

práci je podle mých předpokladů pozitivní a jsou nakloněni novým metodám a 

postupům. Celkově si myslím, že můj výzkum dopadne ze všech pohledů kladně pro 

tato zařízení a celý systém péče o seniory ve Strakonicích. Myslím, že tento systém je 

plně funkční.  

3.3 Charakteristika dotazovaného vzorku 

 Dotazy jsou směřovány k seniorům, kteří využívají sociální služby 

v jednotlivých zařízeních a v domě s pečovatelskou službou. Jsou mezi nimi muži i 

ženy ve věku 70 a více let. Další dotazy jsou kladeny vedoucím těchto zařízení, kteří 

jsou se seniory v denním kontaktu a řediteli Městského ústavu sociálních služeb ve 

Strakonicích. 
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3.4 Metodika výzkumu 

 Hlavní metodou mého výzkumu je metoda polovolného rozhovoru. Důvodem 

zvolení této metody byl věk dotazovaných a jejich možné indispozice. Jak je uvedeno 

v předchozím textu, dochází postupem času ke zhoršení zraku, jemné motoriky a 

nervové soustavy. Při vedení rozhovoru musí být brán zřetel i na jedince se 

zhoršeným sluchem. Celý výzkum je prováděn osobně a je kvalitativního rázu. Další 

použitou metodou výzkumu je pozorování. Metoda dotazníku byla vyloučena. 

 Důvodem jsou pravidelná dotazníková šetření, která ve všech těchto zařízeních 

probíhají. Informace výplývající z těchto dotazníků, jsou v této práci také zmíněna,  

jelikož mají kvantitativní ráz a s použitím shora uvedených metod tvoří celistvý 

pohled na zařízení sociální péče věnující se seniorům ve Strakonicích.  

3.4.1 Struktura rozhovorů 

 Dotazy seniorům jsou zaměřeny na tři základní okruhy informací. První okruh 

se týká prostředí. K seniorům byly směrovány dotazy a zároveň probíhalo pozorování 

interiérů, detailů uvnitř budovy i na zahradě, zvlášností a specifik. Druhý okruh je 

pracovně nazván péče.  Jedná se především o zdravotní péči, která je klientům 

poskytována, o různé volnočasové aktivity, které jsou pro ně organizovány a o služby, 

které jim jsou poskytovány v rámci zařízení. Poslední okruh je věnován vztahům, 

které vznikají a existují v těchto zařízeních mezi klienty nebo mezi klienty a 

zaměstnanci, popřípadě klienty a rodinnými příslušníky.  

 Připravila jsem si několik otázek k jednotlivým okruhům, jichž jsem se držela 

při rozhovorech s klienty zařízení.  

 S vedoucími zařízení jsem si prohlédla interiéry a zahrady a povídala o chodu 

zařízení a různých detailech života a práce v zařízení. Obdobně jsem postupovala také 

u rozhovoru s ředitelem Městského ústavu sociálních služeb. Vždy jsem dodržovala 

stanovené okruhy témat, ale už jsem nepoužívala předem připravené otázky. 

S vedoucími zaměstnanci a ředitelem Městského ústavu sociálních služeb se 

samozřejmě mohu věnovat i jiným otázkám než se seniory.  
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Konkrétní vzorové otázky pro seniory k jednotlivým okruhům mého zájmu 

Prostředí 

 Jak se vám líbí prostředí budovy Domu s pečovatelskou službou/Domova pro 

seniory? Vylepšili byste něco? Je pro vás přilehlá zahrada přínosem? Proč ano/ne? 

Péče 

 Využíváte (potřebujete) zdravotní péči a kde/kým je vám poskytována? Jste 

spokojeni nebo byste něco zlepšili? Zúčastňujete se volnočasových aktivit? Jak často? 

Kterých konkrétně? Co se vám na nich líbí/co ne? Co byste vylepšili? Co vám chybí? 

O jakých poskytovaných službách Domu s pečovatelskou službou/Domova pro 

seniory víte? Jaké z těchto služeb využíváte? Jak jste s nimi spokojeni? Co vám vadí? 

Co postrádáte? Co byste navrhovali? 

Vztahy a komunikace 

 Jak byste popsal(a) vzájemné vztahy mezi spolubydlícími? Jak jste spokojeni 

s personálem? Navštěvují vás rodinní příslušníci? Máte s nimi dobré vztahy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   30	  

3.5 Výsledky výzkumu 

3.5.1 Vedoucí pracovníci  

 Z rozhovorů s vedoucími pracovníky (vedoucí pečovatelské služby, dvě 

vedoucí domů pro seniory) vyplynul popis zařízení, jejich vybavenosti a funkčnosti. 

3.5.1.1 Pečovatelská služba 

 Pečovatelská služba má terénní charakter. Služby jsou poskytovány 

v domácnostech klientů v terénu nebo v domácnostech klientů v domech 

s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba působí na území města Strakonice, 

dovoz obědů je rozšířen i do přilehlých obcí.  

 Domy s pečovatelskou službou jsou umístěny v nové budově v Rybniční ulici 

a v budově bývalého Penzionu pro důchodce v Jezerní ulici (fungoval od roku 1994 

do roku 2007, kdy byly penziony pro důchodce zrušeny Zákonem o službách), kde 

najdeme také ředitelství Městského ústavu sociálních služeb. Byty v domech 

s pečovatelskou službou jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy a mají 

charakter bytu zvláštního určení. Také proto zde nemohu napsat kapacitu v počtu 

osob, jelikož kapacita je omezena pouze počtem bytových jednotek. Zatímco u 

ostatních zařízení určených seniorům je evidováno velké množství takzvaných 

aktuálních žádostí, pouze v případě Domu s pečovatelskou službou je situace opačná. 

Sociální odbor Městského úřadu ve Strakonicích eviduje velké množství žádostí od 

žadatelů, kteří nemají zájem o umístění v současné době. 

 Budova v Rybniční ulici je v provozu od září roku 2003. V domě je 54 bytů 

z toho 9 bezbarierových. Byty jsou o velikosti garsoniéra a 1+1, přičemž do bytu 1+1 

jsou umisťováni manželé a dvojice. V Domě s pečovatelskou službou Rybniční je 

umístěno celkové zázemí pro výkon pečovatelské služby, služební místnost 

pečovatelek, společenská místost, umývárna jídlonosičů, sklady, sociální zařízení pro 

zaměstnance, kanceláře pro vedoucí a administrativní pracovníky, garáže pro 

automobily. Nedílnou součástí domu je také zahrada s lavičkami a kolárna. Prostředí 

bytu si klient zařizuje vlastním nábytkem a je považováno za soukromý prostor. Klíče 

od bytu vlastní uživatel nebo osoby, kterým je zapůjčí. Pečovatelská služba na žádost 

uživatele může také převzít klíče od bytu, uloží je do trezoru v kanceláři vedoucí nebo 



	   31	  

na služební místnosti pečovatelek a podepíše protokol o převzetí. Ve druhém patře 

domu je rozlehlá zimní zahrada. Vybavení zimní zahrady je moderní. Najdeme v ní 

kuchyňskou linku, stolečky a křesílka, televizi s videem, hudební přehrávače, šipky, 

společenské hry, malou knihovnu. Často jsou zde pořádány kulturní a společenské 

akce, je zde tedy také možnost jednoduchého občerstvení. Provoz spojený 

s občerstvením zajišťují obyvatelé domu s pečovatelskou službou. V prostorách zimní 

zahrady mohou obyvatelé domu pořádat i soukromé rodinné oslavy a setkání. Úklid 

zajišťuje pečovatelská služba, která také spravuje vybavení interiéru. V přízemí domu 

je velká společenská místnost. Obyvatelům domu je volně přístupná ve všední dny od 

7:00 do 15:30 hodin. V této místnosti je mimo židlí a stolů umístěn stůl na stolní tenis 

a televizor. Konají se zde společenské a prodejní akce, pravidelné cvičení pro seniory 

a pracovníci Městské knihovny zde jedenkrát do měsíce zapůjčují knihy. Chodby 

v domě s pečovatelskou službou jsou prostorné, bezbariérové, vybavené dostatečným 

množstvím madel. Najdeme na nich sedačky k odpočinku obyvatel. Chodby jsou 

vyzdobeny obrazy a květinami, na výzdobě se mohou podílet i sami obyvatelé domu. 

V přízemí domu najdeme nástěnku, která je průběžně aktualizována. Dům má krásnou 

velkou zahradu plnou stromů, keřů a různé zeleně, o kterou pečují pracovníci 

Technických služeb Strakonice. Zahrada nabízí možnost odpočinku na lavičkách nebo 

v krytém altánku.  

 V domě s pečovatelskou službou v Jezerní ulici je celkem 22 bytů v povedení 

garsoniéra a 1+1. Byty jsou považovány za soukromý prostor uživatelů. Klíče od bytů 

vlastní pouze uživatelé nebo osoby, kterým je uživatelé svěří. Zaměstnanci 

pečovatelské služby těmito klíči nedisponují a do bytů vstupují pouze za přítomnosti 

uživatele. I tento dům s pečovatelskou službou má společné prostory domu, jejichž 

úklid zajišťuje pečovatelská služba. V přízemí najdeme společenskou místnost, která 

má bezbarierový přístup. Konají se zde společenské akce a je využívána k vydávání 

obědů. Chodby domu jsou prostorné s dostatečným množstvím madel. V půdních 

prostorách domu je umístěna prádelna se sušárnou, sloužící k praní prádla uživatelů 

pečovatelské služby a pracovních oděvů zaměstnanců. V prádelně jsou dvě pračky a 

sušička prádla. V sušárně pak probíhá žehlení a mandlování prádla. V přízemí jsou 

takzvané hygienické prostory, kde je zajišťována pomoc s osobní hygienou osobám, 

které ji z různých důvodů nemohou provádět v místě svého bydliště. Hygienické 

prostory jsou bezbariérové, jsou zde dvě vany a sprchový kout. Součástí těchto 
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prostor jsou také místnosti pro poskytování masáží a pedikúry uživatelům 

pečovatelské služby, zaměstnancům Městského ústavu sociálních služeb Strakonice a 

zájemcům z řad občanů města. V objektu domu jsou dvě místnosti, které jsou 

nazývány hostinskými pokoji. Slouží zejména pro ubytování blízkých osob obyvatel 

domů s pečovatelskou službou nebo domovů ro seniory. Pronájem hostinského pokoje 

je realizován v rámci vedlejší činnosti pečovatelské služby.  

 Ve městě také působí Klub seniorů. Vznikl zde již v roce 1978. Původní 

stanoviště měl v areálu Městského úřadu, později v ulici Stavbařů, kde původně sídlil 

i Dům s pečovatelskou službou. Od řijna roku 2003 je umístěn v Ellerově ulici 

v areálu bývalé mateřské školky. Účelem Klubu seniorů je podpořit aktivní účast 

seniorů na společenském, kulturním a zájmovém dění ve společnosti. Členství je 

pochopitelně dobrovolné. V současné době má klub asi 40 členů, z nichž někteří 

navštěvují klub pravidelně a někteří spíše nárazově. Věková hranice členů není nijak 

omezena, jejich věk se pohybuje v rozmezí od 60 do 85 let. Klub má zvolenou svoji 

vlastní samosprávu – předsedu, místopředsedu, kronikáře, která organizuje vlastní 

klubovou činnost. Interiér je moderně zařízen, je zde možno posedět, sledovat 

televizi, poslouchat hudbu, zahrát si některou ze společenských her. Návštěvníci mají 

k dispozici denní tisk, časopisy a malou knihovničku plnou knih. Klub seniorů je 

přístupný nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Klub nabízí kromě využití 

volného času dle individuálních potřeb také možnost jednoduchého občerstvení. 

Provoz spojený s občesrstvením zajišťují členky klubu. Při různých příležitostech zde 

bývá pořádáno posezní s harmonikou a vozembouchem, při kterém si všichni mohou 

zazpívat. Senioři zde mohou prožít příjemné chvíle ve společnosti vrstevníků, 

popovídat si a zavzpomínat na mládí při zpěvu a poslechu hudby. Členové klubu 

společně navštěvují i akce pořádané mimo klub jako například výstavy v Muzeu 

středního Pootaví, pivní slavnosti Měšťanského pivovaru Strakonice, Mezinárodní 

dudácký festival, akce pořádané v Kulturním domě, různé předváděcí akce nebo 

přednášky. Zřizovatelem Klubu seniorů je Město Strakonice, dohled nad provozem a 

činností zajišťuje Pečovatelská služba Strakonice. V pondělí je klub otevřen seniorům 

a veřejnosti od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hodin. Od úterý do pátku je 

otevřeno od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.  
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 Objekty domů s pečovatelskou službou a prostory Klubu seniorů jsou 

majetkem Města Strakonice a jsou spravovány Technickými službami. Pečovatelská 

služba zajišťuje úklid a také materiální a technické vybavení společných prostor. Toto 

vybavení je vedeno v invertárním seznamu a je podle potřeby doplňováno a 

obnovováno. Pečovatelská služba zaměstnává šestnáct pečovatelek, z tohoto počtu 

čtyři rozvážejí obědy, jedna působí v Domě s pečovatelskou službou Jezerní, dvě 

v Domě s pečovatelskou službou Rybniční a ostatní pracují v terénu. Mezi 

zaměstnance patří ještě dva řidiči a dvě administrativní pracovnice.  

 

 V rámci poskytovaných služeb usiluje pečovatelská služba o individuální 

přístup ke každému klientovi. Na základě toho respektují veškerá rozhodnutí klienta o 

využívání veřejných míst, institucí a služeb. Podpora seniorů v jejich soběstačnosti a 

nezávislosti je samozřejmostí, tím se snaží pečovatelky předejít návyku na sociální 

službu. Každý uživatel má svůj individuální plán, podle změn jeho potřeb, schopností 

a dovedností dochází k jeho pravidelné aktualizaci. Tato aktualizace tedy úzce souvisí 

se stavem klienta a vždy je s ním prokonzultována. Pečovatelská služba podporuje 

využívání dalších zdrojů služeb, tedy od veřejných subjektů. Uživatel služeb je 

chápán jako součást místní komunity, jsou mu vytvářeny příležitosti k využívání 

veřejných služeb, tak jak je to běžné v případě jeho vrstevníků. Tímto a dalšími 

způsoby je podporován kontakt a komunikace v rámci sociálních sítí typu vrstevníci, 

přátelé, rodina. Na základě souhlasu klienta dochází ke spolupráci s osobami, které 

jsou mu blízké, zejména při plánování průběhu sociální služby. Pečovatelská služba 

také někdy pomáhá klientům při řešení obtíží a konfliktů ve vztazích, je-li o to 

požádána. Vždy je zachovávána neutralita ke všem zúčastněným a projevován respekt 

k jejich názorům. V případě potřeby samozřejmě dochází k oslovení dalších 

kompetentních orgánů. K vyšší efektivnosti začleňování klientů do běžného života 

společnosti, je vypracována databáze spolupracujících organizací, která je vyvěšena 

na nástěnkách domů s pečovatelskou službou, v kanceláři administrativních 

pracovníků, v místnosti pečovatelek a je průběžně aktualizována. V této databázi 

najdeme adresy a telefonní čísla různých lékařů, zdravotnických potřeb, lékáren a 

jiných důležitých institucí jako policie, hasiči, městský úřad, pošta, knihovna, 

pojišťovna nebo zámečnictví. Pečovatelky v případě zájmu zajistí kontakt s těmito 

institucemi. Někdy jsou také využívány externí sociální služby, k tomuto účelu ve 
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Strakonicích slouží Oblastní charita a Centrum zdravotně postižených a Domácí péče 

organizace Červený kříž. Klienti jsou podporováni ve využívání veřejných 

zdravotnických zařízení, jsou do těchto zařízení doprovázeni, dováženi automobilem 

pečovatelské služby, popřípadě jim je zprostředkován kontakt s lékařem. Doprovod 

pečovatelky je zajišťován i do různých dalších zařízení poskytujících služby 

veřejnosti, do Klubu důchodců nebo například na nákup.  

 Pečovatelská služba Strakonice poskytuje všechny základní činnosti stanovené 

zákonem o sociálních službách. Mimo tyto činnosti je seniorům umožněno využívat 

fakultativní neboli doplňkové činnosti. Výše úhrady za fakultativní činnosti není 

stanovena zákonem, narozdíl od výše úhrady za základní činnosti.  

 Pečovatelská služba vlastní a využívá tři automobily. Dvě vozidla typu tranzit 

slouží k rozvozu obědů, osobní automobil slouží dovozu uživatelů služeb. 

Automobily podléhají servisním kontrolám, je na nich prováděna pravidelná údržba. 

Úklid automobilů zajišťují řidiči pečovatelské služby.  

 Návštěvy v bytech uživatelů nejsou nijak omezovány. Osoby blízké mohou 

v bytě i přespat nebo jsou k těmto účelům využívány hostinské pokoje. Návštěvy 

probíhají také v rámci družby s Domem s Pečovatelskou službou Vodňany. Vodňany 

jsou město, vzdálené od Strakonic asi 30 kilometrů. Pečovatelská služba působí i jako 

pořadatel kulturních, společenských a sportovních akcí, předváděcích a prodejních 

akcí, odborných besed v prostředí domů s pečovatelskou službou. Kromě 

pedikérských a masérských služeb, jsou klientům v případě zájmu zabezpečovány i 

služby holičské a kadeřnické. Jedenkrát měsíčně přijíždějí pracovníci knihovny 

s knihami. U seniorů s omezenou hybností je zajišťována návštěva volební komise 

v období voleb. Na nástěnkách domů s pečovatelskou službou jsou kromě databáze 

spolupracujících organizací zveřejňovány informace o pořádání společenských a 

kulturních akcí ve Strakonicích a aktuální jízdní řády. 
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3.5.1.2 Domov pro seniory Rybniční 

 Provoz v Domově pro seniory Rybniční byl zahájen v roce 2001. Jedná se 

komplex zcela nových budov za tímto účelem postavených, a proto splňuje veškeré 

požadované standardy. V některých případech je vybavení domova i nadstandardní. 

Obyvatelům je například umožněn přímý přenos akcí konaných ve společenské 

místnosti nebo bohoslužeb v kapli kamerovým systémem do televizí na jednotlivých 

pokojích. Tento dvoupodlažní domov byl postaven jako náhrada za Domov důchodců 

ve Štěkni, který byl již v nevyhovujícím stavu a byl vrácen v restituci církvi. Najdeme 

zde 101 pokojů s celkovou lůžkovou kapacitou 120 míst. Přesněji 80 jednolůžkových 

pokojů se samostatným sociálním zařízením, 4 jednolůžkové pokoje se společným 

sociálním zařízením, 12 dvoulůžkových pokojů se samostatným sociálním zařízením, 

4 dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a jeden čtyřlůžkový pokoj 

se samostatným sociálním zařízením. Pokoje jsou jednotně vybaveny a každý 

obyvatel si může vybavení rozšířit o své osobní věci, dekorace, květiny a podobně. Po 

dohodě s vedením domova mohou mít senioři na pokojích i vlastní televizor a rádio, 

tato možnost je velmi využívaná. Na chodbách jsou různě rozmístěné vybavené 

kuchyňky. V každé najdete elektrický sporák a troubu, lednici a rychlovarnou 

konvici. Praní, žehlení a drobné zašívání zajišťují pracovnice prádelny, stejně tomu je 

i v druhém domově pro seniory. Každý obyvatel má přidělenou svou takzvanou 

klíčovou sestru, která vypracovává plán individuální ošetřovatelské péče a je za něj 

zodpovědná, a svého pracovníka úklidu. Jména těchto osob jsou napsána na úvodní 

stránce domácího řádu, který má každý pokoj ve své vlastní verzi vytištěný. V případě 

nespokojenosti, nebo pokud chce senior podat nějaký návrh na vylepšení, může 

oslovit kteréhokoli  pracovníka domova, nejlépe samozřejmě vedoucího pracovníka. 

Všechny tyto náměty mohou být provedeny jak ústní formou, tak písemně do 

schránky k tomu určené, která je umístěna v přízemí domova. Návštěvy nejsou nijak 

časově omezeny, stejně jak je tomu v druhém domově pro seniory, je však 

doporučeno využívat dobu mezi 8:00 a 19:30. Po příchodu do budovy ihned vidime 

prostornou vrátnici nebo v tomto případě spíše recepci, kde máme možnost svou 

návštěvu ohlásit případně požádat o radu, kterým směrem se vydat, kde koho najít. 

V přízemí domova se nachází prostorná jídelna, kam se mohou schopnější obyvatelé 

chodit stravovat. Někdy sem chodí i obyvatelé sousedních domů s pečovatelskou 

službou. Veřejnosti je tato jídelna pro možnost stravování uzavřena. Z jídelny vede 
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spojovací chodba do budovy Domu s pečovatelskou službou Jezerní. Další důležitou 

místností nacházející se v přízemí je prostorná společenská místnost. Je využívána ke 

konání různých společenských akcí, přednášek, besed, vystoupení, promítání. 

V těchto prostorách probíhá pravidelná ergoterapie spojená s arteterapií. Z prvního 

patra vede nad společenskou místností uvnitř budovy rozlehlý balkón se zábradlím, 

odkud mohou dění sledovat obyvatelé se zkoršenou pohyblivostí, umístění na lůžku 

nebo na invalidním vozíku. Hodně využívaná je také velmi moderní kaple. Z kaple i 

společenské místnosti je možnost přímého přenosu do televizí na jednotlivých 

pokojích. Vedle recepce najdeme po jedné straně bufet, kde jsou k dostání různé 

pochutiny, základní potraviny, minerálky, pivo a podobně. Z druhé strany recepce 

jsou dvě menší místnosti. V jedné je umístěn počítač, knihovna s knížkami, které jsou 

volně k zapůjčení, a nově také tablo se zaměstnanci v podobě stromu, kde lístečky 

představují jednotlivé zaměstnance. V době mých návštěv byl počítač nepřetržitě 

v provozu a byla na něm spuštěna prezentace fotografií z různých akcí, které se 

v rámci domova konaly. Několikrát jsem viděla skupinku obyvatel, jak se baví 

prohlížením těchto fotek a vzpomínají na události, které se na těchto společenských 

akcích odehrály. Druhá menší místnost vybavená stoly a židlemi kavárenského typu 

slouží jako kuřárna. Kouření je v celém areálu kromě této místnosti přísně zakázáno. 

Za recepcí je možnost posezení v ratanových křesílcích a občerstvení kávou 

z automatu. Výhled prosklenou stěnou na rozlehlou, udržovanou zahradu toto 

posezení jen zpříjemní. Zahrada je vybavena lavičkami a jsou na ní dlážděné 

chodníčky, umožňující jednodušší pohyb obyvatelům domova. Součástí zahrady je 

také velký designem velmi moderní altán. Každý pokoj v přízemí má vstup 

francouzskými dveřmi přímo na zahradu, každý pokoj v patře má svou vlastní 

rozlehlou terasu.  

 Podle vedoucí domova mají obyvatelé problém se začleňovat do různých 

pořádaných akcí. Spíše jim vyhovuje role pasivního pozorovatele. Na jednoho klienta 

byl tedy připraven dotaz, zda by svým kolegům nepovyprávěl o dění za druhé světové 

války a on tuto nabídku přijal. Beseda měla velký úspěch a rozpoutala i diskusi, čímž 

se podařilo nechtěnou pasivitu obyvatel nabourat. Po každé uskutečněné akci 

zpracovává předem pověřený pracovník zprávu o proběhlé akci, která je archivována. 

Na základě těchto hodnocení se dále určuje, které akce byly úspěšné a je tedy potřeba 

je v budoucnosti zopakovat.  
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 V rámci terapií je seniorům nabízena arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, 

příležitostná canisterapie, po zahradě a v prostorách budovy se pohybuje několik 

koček a do budoucna by vedení domova chtělo pořídit nějaké velké hezké akvárium 

s rybičkami. Domov pro seniory Rybniční navštěvuje pravidelně dvakrát týdně nebo 

podle potřeby smluvní praktická lékařka. Každý klient má možnost si svého lékaře 

zvolit. Dvakrát do měsíce přijíždí psychiatr. Služeb dalších lékařů je využíváno podle 

potřeb.  

 Pro komunikaci s osamocenými klienty, kteří například zůstali bez svých 

nejbližších, je využívána práce dobrovolníků. Každé ráno je využíván rozhlas. Jsou 

hlášeny důležité informace, vztahující se k jednotlivým dnům – co je za den, kdo má 

svátek nebo narozeniny a podobně.  

 Velmi zajímavým podnětem k zamyšlení je podle mne uniformita v domovech 

pro seniory. V tomto domově má přímá obslužná péče žluté uniformy, ošetřovatelky 

růžové, zdravotní sestry modrobílé a uklízecí personál si obléká haleny s modrými 

kytičkami.  

 Pravidelně vychází pod záštitou domova zpravodaj, jehož tvůrkyní je vedoucí 

domova a přispěvateli zaměstnanci a obyvatelé. Pro představu přikládám poslední 

zveřejněné číslo jako přílohu své práce, jelikož se mi nápad zpravodaje líbí.  

 Sami obyvatelé tohoto domova si zvolili své motto: Domov je tam, kde je 

dobře. 
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3.5.1.3 Domov pro seniory Lidická 

 Domov pro seniory Lidická je umístěn v budově původního špitálu z roku 

1685, který byl postaven na základě poslední vůle plukovníka Viktorina Sieberta ze 

Strakonic. Viktorinuv bratr Karel nechal v roce 1713 k chudobinci dostavět ještě 

kapli, přesněji malý kostelík zasvěcený svatému Martinu. Do roku 1948 byl starý 

špitál veden jako Siebertův ústav. Poté byl převzat Českou katolickou Charitou a 

sloužil jako útočiště pro chudé občany. Byl znám pod jménem Domov odpočinku 

Charity až do roku 1956. Od tohoto roku až do dnešní doby slouží ke stejnému účelu 

nejdříve pod názvem Domov důchodců a nyní Domov pro seniory. Domov prošel 

v létech 2004 - 2006 rozsáhlou stavební rekonstrukcí a část ho byla přistavěna, čímž 

se navýšila lůžková kapacita. Kapacita tohoto domova je 70 lůžek v 51 pokojích. 

Přesněji tady najdeme 13 jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním 

zařízením, 19 jednolůžkových pokojů, kde vždy dva mají společné sociální zařízení, 8 

dvoulůžkových pokojů se samostatným sociálním zařízením a 11 dvoulůžkových 

pokojů, kde vždy dva mají společné sociální zařízení. Každý pokoj je jednotně 

vybaven nábytkem – postel s elektrickým nebo mechanickým pohonem, noční stolek 

s výsuvnou servírovací deskou, skříňky, skříň, zásuvky, botník, jídelní stůl, dvě židle, 

polohovací křeslo, podnožka, odpadkový koš, stojací věšák a elektrické hodiny. U 

vchodu do budovy je vrátnice a návštěvní místnost. Z vrátnice je možnost rozhlasem 

informovat celou budovu například o hrozícím nebezpečí a podobně. Návštěvní 

místnost není ke svým původním účelům, tedy posedět s rodinou a různými dalšími 

návštěvami a popovídat si, příliš využívána. Slouží spíše jako takové informační 

centrum pro obyvatele domova. Najdeme v ní několik stolečků s křesílky, na kterých 

mohou klienti odpočívat a studovat materiály, které jsou zde volně k dispozici. Našla 

jsem zde Listinu základních práv a svobod, adresář neziskových organizací, 

zpracované výsledky dotazníkových šetření, kroniky, zpravodaje města a různé další 

informační letáčky. K dispozici a bez jakýchkoliv poplatků je zde také funkční 

počítač. V okolí vrátnice a návštěvní místnosti je několik nástěnek, které jsou také 

informačního charakteru. Je na nich vyvěšen například rozvrh volnočasových aktivit, 

otevírací hodiny kantýny, rozvrh podávání stravy, etický kodex, návštěvní řád, 

požární řád, informace o připravovaných akcích, jízdní řád autobusů, které staví 

přímo před budovou domova, nebo jsem si povšimla informace o řešení anonymní 

připomínky. V rámci různých přání, připomínek a stížností je obyvatelům k dispozici 
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schránka. Pokud se autor podepíše, je tato záležitost řešena přímo s ním osobně. 

Pokud je zpráva anonymní, nezbývá než veřejně informovat všechny obyvatele, 

například za pomoci nástěnek. Budova je vybavena dvěma velkými výtahy a dvěma 

knihovnami. Jedna knihovna má otevírací dobu a funguje na klasickém způsobu, 

obyvatel si vypůjčí a o této výpůjčce je pořízen záznam. Druhá knihovna se nachází 

na chodbě budovy a knihy v ní jsou volně přístupné. Pokud by někdo měl zájem o 

knihy, které nejsou v těchto knihovnách dostupné, dojíždí každý měsíc do domova 

zaměstnanci Městské Šmidingerovy knihovny s nabídkou knih. Na každém patře mají 

obyvatelé k dispozici kuchyňku s několika elektrickými spotřebiči. Na chodbách jsou 

různě rozmístěné stolečky s křesly nebo židlemi k posezení s přáteli nebo rodinou. 

Tato možnost je hojně využívána. Obyvatelé nebo jejich rodiny si připraví v kuchyňce 

kávu, v kantýně koupí například zákusky, posadí se do křesílek a povídají si. Všechny 

chodby jsou také lemovány dlouhými prostornými balkóny, které jsou obyvately často 

navštěvované. V přízemí budovy je bufet, kterému se zde říká postaru kantýna, kde si 

mohou klienti nakoupit různé pochutiny a je tady i prostor k posezení. Tento domov 

je jak už jsem zmiňovala komplexem budov různého stáří. V nejstarší budově se 

nachází původní kaple, která je využívána jako víceúčelová místnost. Konají se zde 

různé akce, posezení, besedy, výstavy, podobně jako ve společenské místnosti 

v Domově pro seniory Rybniční. Kvůli výborné akustice největší místnosti v kapli 

zde mohou vystupovat i chrámové sbory a jiná hudební vystoupení nebo představení 

divadelních spolků. Pravidelně zde mají obyvatelé vystoupení Chrámového sboru 

svatého Martina z Radomyšle, koncert zpěvačky a kytaristky Zlatky Schindlerové, 

koncert pěveckého souboru z Poříčí – Babský sbor nebo vystoupení umělců 

z Jihočeského divadla České Budějovice – Jihočeské divadlo venkovu. Vystoupení 

chrámového sboru zpravidla začíná adventní dobu a jihočeské divadlo vystupuje 

v době Vánoc. Každoročně v době Svatováclavské pouti, která je na konci září, je 

v této víceúčelové místnosti pořádána Výstava ručních prací (nejen) seniorů. Tato 

výstava je mezi obyvateli Strakonic oblíbená a letos proběhně její osmý ročník. 

Příprava akce je pro vedení domova hodně náročná a dlouhodobá. Vystavované 

výrobky jsou přiváženy z různých ústavů sociální péče, domovů pro seniory, dětských 

domovů, mateřských školek, od soukromých osob, nejčastěji seniorů z okolních i 

vzdálenějších vsí. Náročnost této akce je tedy hlavně fyzická, finanční, ale také 

časová. Dalo by se říci, že jeden ročník výstavy skončí, všechny vystavované práce se 

vrátí autorům a vše začíná nanovo. Vždyť vystavovaných prací bývá přes tisíc kusů. 
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S touto akcí bývá spojen také den otevřených dvěří. Poblíž víceúčelové místnosti je 

také jídelna, kam mohou chodit na obědy schopnější obyvatelé domova nebo senioři 

z celých Strakonic. V druhé budově jsou kanceláře vedení. Poslední budova je 

rekonstruována a přistavěna, tady najdeme pokoje obyvatel. Jedna velká místnost 

v této budově je vyhrazena pro pracovní terapii. Je zde provozována společně 

arteterapie a ergoterapie, na úrovni přizpůsobené jednotlivým klientům. Když jsem se 

jedné z těchto terapií zúčastnila vyráběly obyvatelé domova speciální sedáky na židle 

z vlny, jiní malé koberečky nebo papírové medaile na sportovní den. V rámci 

canisterapie dochází dobrovolnice se psem. Jelikož je tento domov pro seniory 

v centru města, je zde také spousta zaběhlých koček, o které se obyvatelé starají. 

Podle paní vedoucí všechny volnočasové aktivity v domově od samého začátku velmi 

dobře fungují a jsou oblíbené. Každý den se něco děje. Schopnější klienti se vydávají 

na procházky do okolí domova tedy přímo do samého centra města. Nevýhoda tohoto 

umístění je, ruch v okolí, velký provoz a nepřítomnost rozlehlé zahrady jakou mají 

v Domově pro seniory Rybniční. Tady najdeme jen malý vydlážděný dvorek ve 

vnitrobloku s kousky zeleně a lavičkou. Chodí sem jen velmi málo lidí.  

 Domov pro seniory Lidická má 45 zaměstnanců. Patří mezi ně metodik, 

instruktoři sociální péče, pracovníci sociální péče, zdravotníci, rehabilitační sestra, 

dílčí pracovníci věnující se úhradám, osobním cílům, vztahům s pracovníky a 

rodinou, zaměstnanci kuchyně a uklízečka. Domov využívá služeb dobrovolníků. 

Podporují hlavně komunikační schopnosti klientů a vypomáhají při volnočasových 

aktivitách. Mezi externí spolupracovníky patří smluvní lékařka, psychiatr, 

psycholožka, zubař a různí další lékaři, kteří jsou momentálně potřeba.  

 Když jsem se paní vedoucí ptala, co jí chybí, nerozmýšlela se ani vteřinu. 

„Chybí mi dva mužský na obsluhu, to by byla obrovská výpomoc pro děvčata.“  Dále 

jsou pravidelně stanovovány a obnovovány krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 

cíle. Do seznamu těchto cílů jsem měla možnost nahlédnout, u každého vždy byl 

termín předpokládaného dosažení, tedy určitý časový harmonogram a zodpovědná 

osoba, sociální pracovník, vedoucí domova pro seniory, klíčový pracovník a podobně. 

Mezi krátkodobé cíle patří především rozvojové cíle jako předělání dvorku, více 

zeleně a nová pergola pro posezení, schodolez ke schodům, které zamezují přístup do 

dvou pokojů pohybově omezeným klientům, zrekonstruování kancelářské budovy a 

další.  
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 Sociální pracovnice pravidelně každý půlrok rozdávají a vyhodnocují 

anonymní dotazníky. Ne vždy se dotazníky rozdají všem obyvatelům, rozhodně se ale 

nazapomíná na nové klienty. Reflexe je zde hodně využívána. Další druhy dotazníků 

jsou pravidelně rozmisťovány mezi příbuzné obyvatel, studenty, dobrovolníky, 

praktikanty, stážisty a zaměstnance. Zaměstnanci vyplňují každoročně sebehodnotící 

dotazník, který je pak konzultován s paní vedoucí. „Takové sezení nad dotazníkem 

trvá u někoho pět minut a u někoho hodinu. Většina zaměstnanců si na tento postup 

zvykla, vždy je to o komunikaci.“  

 „Obrovský důraz se klade na individuální plány, je to ale jako seriál na 

pokračování.“ Tím je myšleno to, že není v pořádku individuální plán napsat, založit 

do šanonu a tam ho ponechat bez povšimnutí. Je potřeba jej používat, vracet se 

k němu, obnovovat a upravovat ho. K tvorbě individuálních plánů a jejich organizaci 

slouží počítačový program SIGNUS. Osobní cíle a přání klienta jsou ale vždy kladeny 

nad individuální plán. Podle toho může být služba ušita namíru. Pokud klient touží 

zkontaktovat své příbuzné nebo například chce navštívit cirkus, zaměstnanci a vedení 

udělají naprosté maximum pro splnění těchto osobních cílů klienta.  

 

3.5.2 Obyvatelé domu s pečovatelskou službou a domovů pro seniory 

3.5.2.1 Dům s pečovatelskou službou Rybniční 

 V domě s pečovatelskou službou jsem v jejich domácnostech navštívila dva 

manželské páry a dvě paní, které žijí samy.  

 První manželský pár měl 5 let na starosti občerstvení v zimní zahradě. Formou 

bufetu nabízeli pivo, víno a různé pochutiny. „Teď už na to ale nemáme dostatek síly 

a chuti.“ Po nich si tuto funkci postupně brali další obyvatelé domu. Manželé se rádi 

účastní různých akcí, které pečovatelská služba pořádá, a do některých se aktivně 

zapojují a pomáhají s přípravami. „Čtyřikrát do roka máme na zahradě grilování. 

Slavíme masopust, pouť, posvícení, narozeniny. Děláme tady taky vánoční a 

silvestrovské posezení a posezení s harmonikářem.“ V rámci mezinárodního dne žen 

dostávají všechny ženy od pečovatelské služby malou kytičku. Na mikuláše zase 

chodí po domě mikuláš s čertem a andělem a rozdává balíčky. „Pamatuju si, že jsme 

tady měli přednášku o ortopedických pomůckách.“ „Manžel se zúčastňuje i různých 
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soutěží. S dalšími obyvateli měli turnaj v ping-pongu a v šipkách. Nějakou dobu jsme 

hráli soutěž Pálí vám to. Ale nám už to moc nepálí,“ vypráví mi paní a usmívá se u 

toho. Pán se najednou zvedl ze židle a odešel ke skříňce, kterou otevřel, vyndal dvě 

silné knihy a nesl mi je ukázat. Velkým písmem na nich bylo napsáno Kronika. „Jo, 

manžel vede kroniku, ale teď už na to špatně vidí, tak mu to moc nejde, on byl na 

operaci s očima.“ Prohlížela jsem si Kroniky a nestačila se divit kolik krásných 

fotografií z různých akcí jsem tam objevila a kolik aktivit se v tomto domě provozuje. 

Tento pár je hodně soběstačný a aktivní. Nakupují si sami, na obědy ve všední dny 

chodí do sousedního domova pro seniory. Paní zvládá uklízet celý byt a k doktoru se 

také dopravují sami. „Jen jak bylo letos hodně sněhu, tak jsme se tam nechali odvézt, 

to jsme se báli.“ Ložní prádlo a záclony si nechávají prát od pečovatelské služby a 

okna jim také myjí pečovatelky. S pečovatelkami jsou moc spokojeni a celkově se jim 

v domě moc líbí. „Jsme tady na patře parta, máme velmi dobré vztahy.“ Manželé mají 

už pět let psa, chodí ho venčit ven mimo zahradu domu. Někdy ho s sebou bereme na 

oběd. „Ráno s ním chodí děda, přes den se nějak domluvíme a večer taky děda.“ 

„Máme čtyři děti a všechny nás navštěvují, takže je u nás pořád veselo.“ 

 První paní, u které jsem byla na návštěve mi hned po mém příchodu oznámila, 

že se jí její byt moc líbí. Jelikož měla paní byt v přízemí, zajímala jsem se, jestli chodí 

na zahradu, na kterou má přímý vstup. „ Na zahradě se špatně jezdí s chodítkem, mám 

tady jen židličku, na tu si sedám. Jinak chodím kolem baráku po chodníku. Sestřičky 

se mnou chodí. Taky mi bandážují nohy a koupou mě.“ K doktoru paní vozí dcera, 

někdy pečovatelská služba. Chodí na všechny akce. „Mně je to jedno, jsem spokojená 

se vším. Na masopust ale masku nenosím, chodím se jen koukat.“ Paní si moc 

pochvalovala harmonikářku, která jim v domě už podruhé vystupovala a také si 

posteskla, že nemůže chodit na cvičení, které se pořádá pravidelně v jídelně, protože 

už má špatné nohy. Služeb pečovatelské služby využívá. Nechává si prát prádlo, 

žeklit, uklízet, mýt okna, prát záclony, platit složenky, kupovat léky a každý týden jí 

pečovatelská služba dělá velký nákup podle připraveného seznamu. „Nejvíc známých 

mám tady v přízemí, hlavně paní ob jeden byt. Chodíme spolu na akce. Některý lidi 

znám a s některýma jsem ani nemluvila.“ „Stěžovat si nemůžu na nic, jen kdyby mi 

někdo dal lepší nohy nebo boty, jinak jsem vždycky všechno dostala.“ 

 Druhá paní, se kterou jsem si v přízemním bytě domu povídala měla obdobné 

problémy jako první. Stěžovala si, že po zahradě se nedá chodit s chodítkem a že tedy 
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musí obcházet dům nebo chodit po chodbách. „Každý ráno hodinu chodím, pak mi 

mažou nohy a záda.“ Paní pořádané akce také navštěvuje. „ Když chodí čerti do bytu, 

mikuláš dává dáreček. My jsme s paní odvedle jen ty čumilové. Na návštěvy po 

bytech nechodím, to nemám ve zvyku, ani za žádným dědkem nechodím. Jinak jsem 

tady se všema zadobře.“ Paní má dceru a syna, oba jí často navštěvují a pomáhají jí, 

proto nevyužívá žádné další služby. „Všechny pečovatelky mám ráda, ale hodně se to 

u mě střídá.“ 

 Manželé, u kterých jsem byla v jejich podkrovním bytě, právě předávali snaše 

svého vnoučka, kterého měli na opatrování a vítali mě velmi mile. Pán se omluvil, že 

se musí koukat na zprávy a usednul k televizi do křesla, paní se se mnou posadila u 

kuchyňského stolu. „My jsme byli první obyvatelé tohohle domu. Udělali vyjímku a 

pustili nás sem dřív, protože se nám ženil vnuk. Jsme tady od června 2003.“ K lékaři 

se manželé nechávají vozit autem pečovatelské služby. Obědy jim nosí pečovatelky, 

ale ne každý den, vybírají si podle jídelníčku. Každý týden si nechávají od 

pečovatelské služby uklidit byt. Pečovatelky jim i perou, žehlí, myjí okna nebo za ně 

uklízí, když mají službu na úklid chodby. „V úklidu jsou tady opravdu pečlivý,“ říká 

paní a ukazuje všechna zákoutí, které pečovatelky vytřou a kolik porcelánových 

figurek a půllitrů musí nadzvednout, když utírají prach. „Já sbírám slony a manžel 

půllitry totiž, tak to s náma mají těžký,“ usmívá se. „ Nejradši máme maškarní, 

vymýšlíme různý vtipný převleky jako třeba Karkulka a babička, ta Karkulka měla i 

košíček s bábovkou a vínem, Švejk a paní Müllerová nebo Sněhurka a sedm trpaslíků 

po padesáti letech jsme byli.“ Během mé návštěvy zazvonila u dveří sousedka a já 

jsem zůstala na několik minut s pánem sama. Otočil se na mě od televize a začal se 

mnou řešit katastrofickou naftovou skvrnu v oceánu a problémy se sopkou na Islandu. 

Když se jeho manželka vrátila a zaslechla náš rozhovor, snažila se ho krotit. „No on 

pořád kouká na zprávy a čte encyklopedie a noviny, taky tady má počítač.“ Tento pár 

je viditelně hodně aktivní, chodí na procházky nebo třeba jen do zahrady se posadit na 

sluníčko. Manželé mají tři děti, devět vnoučat a jedno pravnouče a všichni je 

navštěvují. 
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3.5.2.2 Domov pro seniory Rybniční 

 Atmosféra tohoto domova na mě dýchla domácí pohodou. Každý klient 

domova, se kterým jsem mluvila, působil spokojeným a vyrovnaným dojmem. Na 

chodbách potkáváte stále stejné obyvatele, poposedávají na křesílkách, u automatu na 

kávu nebo v návštěvní místnosti a povídají si. Často také najdete skupinku sedící na 

lavičkách v parku.  

 V půběhu ergoterapie a arteterapie se všichni plně věnují své činnosti a nemají 

si náladu povídat, když je však oslovíte například u automatu na kávu, ochotně se 

s vámi dají do řeči a přizvou vás do svého debatního kroužku. Tímto  způsobem jsem 

se i já ocitla mezi třemi ženami a dvěma muži a povídala si s nimi. Všichni ocenili 

rozlehlou zahradu a terasy a prý je hojně využívají. Někteří z nich mají vstup z pokoje 

přímo na zahradu a jiní mají prostornou terasu. Dvě ženy si stěžovaly na kvalitu jídla. 

„To víte, jako doma to není.“ Muži jim naopak oponovali. „Sami by si to takle dobře 

neuvařily a tady si stěžujou. Víte, ono se rychle zapomíná.“ Přes téma kvality stravy 

jsme se dostali až k vnoučatům. „To kdyby tu byla moje vnučka, ta by vám řekla, jaký 

blafy jim vaří ve škole.“ Shodli jsme se, že každý den nemůže každému chutnat, že 

lidé jsou různí a nakonec všichni uznali, že jídlo, které v domově dostávají je více než 

dobré. Všichni si velmi chválili pořádané akce. Tradičně nejoblíbenější je akce zvaná 

Kavárnička, kdy se obyvatelé sejdou ve společenské místnosti, popíjejí kávu, jedí 

zákusky a povídají si. Sociální pracovnice klienty vždy asi týden před touto akcí 

všechny osloví a každý si objedná pohoštění, které si i zaplatí. Nejoblíbenější jsou 

zákusky, káva, pivo a víno. „Dřív jsme mívali chlebíčky, ale ty už teď nebudou, 

protože se to objednává jinde.“ Někdy je součástí Kavárničky také nějaké hudební 

vystoupení, nejčastěji harmonikář. Obyvatelé mě ochotně informovali o přesném 

termínu další Kavárničky, který si k mému udivení pamatovali. Ženy si také 

pochvalovaly besedu jednoho svého spoluobyvatele o druhé světové válce. „Bylo tam 

hodně lidí a trvalo to docela dlouho. Já o tom hodně vím, protože jsem toho taky byla 

svědkem, takže mě to zaujalo.“ Na téma cekové spokojenosti v domově mi všichni 

odpověděli, že se jim tam moc líbí. Někteří byli před pobytem v tomto zařízení 

umístěni v léčebně dlouhodobě nemocných a podle jejich slov se to nedá srovnávat, 

což je pochopitelné. Jedna paní si stěžovala na svou spolubydlící na pokoji. „Ona už 

ani moc nemluví, není při smyslech. Takže to není příjemný pocit.“ Ostatní měli 

jednolůžkové pokoje a k tomuto tématu se tedy nemohli vyjádřit. Jeden z mužů se 
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rozpovídal o tom, kolik věcí a činností mu v domově chybí. Závěrem však bylo, že 

všechny tyto činnosti už vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemůže 

provozovat. Všichni se shodli, že za nimi chodí často rodina. Jedna z žen 

konstatovala, že už žádnou rodinu bohužel nemá, ale že se nenudí, protože má 

v domově hodně dobrých přátel. Krásným závěrem dlouhého rozhovoru bylo sdělení 

pána, který celou dobu převážně mlčel a se zahloubaným výrazem přikyvoval. 

„Napapám se, vykoupám se, vyspím se na dobré posteli, co mi chybí?“  

 Navštívila jsem samozřejmě i několik klientů na pokoji, abych si prohlédla 

velikost a vybavenost pokojů, doprovázela mě paní vedoucí a rozhovor se většinou 

stočil na nějaké praktické téma. Jeden obyvatel domova například s paní vedoucí 

probíral, které místo v jeho pokoji bude nejvhodnější na vystavení nové makety lodi. 

Mezi zaměstnanci a klienty jsem vycítila velmi srdečné vztahy, působilo to na mne 

sympatickým dojmem.   

 

3.5.2.3 Domov pro seniory Lidická 

 Navštívila jsem místnost, kde se konají pracovní terapie. Byla plná obyvatel 

domova, kde každý dělal něco jiného, a bylo vidět, že jsou všichni do práce ponořeni. 

I přesto byli komunikativní. Většina mi sama od sebe ochotně ukazovala, co zrovna 

vyrábí a jak se to vyrábí.   

 Jednoho staršího pána jsem našla u stolečku na chodbě, pil kávu a evidentně 

rád se se mnou dal do řeči. „Paní uklízečka právě uklízí náš pokoj, tak čekám, až to 

uschne.“ Povídali jsme si, dokud podlaha neuschla. Tento pán bydlí na dvoulůžkovém 

pokoji se svým kamarádem Láďou, o kterém stále opakoval jak je fajn a jak moc si 

spolu rozumí. Moc se mu v domově líbí a je rád, že má před svým pokojem stůl 

s židlemi, kam si může chodit popíjet kávu. Ven na dvorek nechodí, ale na balkon jde 

rád. „Chci vám říct, že se tu mám dobře.“ „Máme tady různý soutěže sportovní a taky 

děti sem chodí, tancujou a zpívají. Já mám na pokoji televizi, koukám na hokej a 

pohádky. Přes den pomáhám v kuchyni, s nádobím. Po práci si jdeme koukat ven.“ 

Obyvatelé si chodí sednout na lavičku na zastávku autobusu před budovou domova a 

pozorují dění ve městě. Tohoto pána navštěvuje dcera, která je na vozíčku, je to tedy 

složitější, ale rozumí si spolu. „Mám tady na patře kamarádku na popovídání, 



	   46	  

vždycky jdeme na balkon. Taky jsme byli na zájezdě v Lomečku.“ Když jsem 

podotkla, že nevím, kde to je, byla jsem téměř politována. „Tam se musíte podívat, je 

tam kostel a řádové sestry. Byl jsem tam já, Láďa a babičky.“ „A nic víc už mě 

nenapadá asi.“ 

 Jednu paní jsem navštívila v jejím pokojíčku, seděla v polohovacím křesle, 

nohy měla na podnožce a koukala na televizi. Říkala, že je ráda, že si může popovídat 

a televizi vypnula. Paní si chválila svůj pokoj. „ Dobře mi vyšel pokoj, je 

jednolůžkovej, moc se mi líbí. Na patře tady za rohem mám kamarádku, což je dobrý, 

že za ní nemusím daleko chodit, já mám ty nohy špatný. Ani ven nechodím, jen na 

balkon. Jsou z něj krásně vidět ty střechy. Já říkám, že je to jak malostranské střechy 

od Nerudy. Na druhé straně jsou paneláky, na ty se mi nelíbí koukat.“ Paní pravidelně 

a ráda chodí na pracovní terapii, ale dnes nešla, protože se jí točila hlava. Velmi 

oceňovala, že nemusí chodit povinně. „Vyrábíme tam koberečky na sezení, tak jsem 

teď několikrát smotávala vlnu a říkala jsem si, že už to dneska dodělám, ale tak 

nedodělám, když se mi točí ta hlava. Mně je už devadesát.“ Věk této paní mě opravdu 

překvapil, jelikož vypadala minimalně o deset let mladší. Potěšila jsem jí 

konstatováním, že je čiperka. „Já jsem byla celej život svobodná, jenom proto jsem 

vydržela do těch devadesáti, víte?“ a rozesmála se. Nejčastěji za ní na návštěvu 

dochází synovec. To on vždycky říká:,,Teto víš, napřed si vodila ty mě, teď vodím já 

tebe. Stará se o mě hezky, má vysokou školu, jsem na něj pyšná.“ Akce, které se 

konají v kapli, jsou opravdu hodně oblíbené a navštěvují je téměř všichni obyvatelé 

domova pro seniory. „ Nejlepší byl ten Čtyřlístěk paní tanzmistrové Motlové. Ty 

moderní tance, to byla pohádka, ten kluk měl šmrnc,“ zasnila se.  

 Další pán, se kterým jsem si povídala je v domově krátce, asi tři měsíce. Jako 

jediný ze všech, které jsem potkala, vypadal smutně a opuštěně. Říkal, že za ním 

chodí na návštěvu rodina, která bydlí od domova nedaleko, ale že se o něj nedokáží 

doma sami postarat. Pán je na dvoulůžkovém pokoji a není spokojen se svým 

spolubydlícím. „Když on skoro nemluví a pořád někam utíká. Radši bych někoho 

společenského. Ale spokojenej tady jsem. Strava je dobrá, prostředí, sestry... Mám 

tady kamaráda z práce a ten taky nevnímá nikoho.“ „Byl jsem na Lomečku na výletě, 

jely tam dvě auta, třináct lidí. Mají tam krásnej kostel.“ 
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 Ještě jednu paní jsem navštívila přímo u ní na pokoji. Měla krásný 

jednolůžkový pokoj se střešními okny. „ V domově jsem tři roky a moc se mi tady 

líbí.“ Původně tady byla s manželem, který zemřel, a proto je teď na jednolůžkovém 

pokoji. „Mám tady celý poschodí kamarádek i setřičky a uklízečky. Kamarády 

nepotřebuju. Já nejsem ten typ. Nepotřebuju se svěřovat, nebo aby mě někdo 

ochraňoval.“ Tuto paní jsem jako první slyšela chválit si dlážděný dvorek za 

budovou. „Je tam lavička, kterou si tam dal jeden pán a dovolil mi sedat si tam. I na 

balkony chodím strašně moc.“ Když jsem se ptala na stravu, dostalo se mi okamžité 

velmi optimistické odpovědi. „No jéje, tady vaří tak dobře, že bych to sama 

nedokázala, chutná mi tu všechno.“ I tato paní si pochvalovala taneční vystoupení dětí 

ze souboru Čtyřlístek. „Musela jsem utírat slzičky. Ty děti měli oblečení pro dospělý, 

fraky, šaty, střevíčky. Tancovaly úžasně,“ a rukou mi ukazovala, jak byly děti velké. 

Na závěr se mě zeptala, jestli je to moje dotazování anonymní. Když jsem jí ujistila, 

že samozřejmě ano, řekla: „Ale já chci, aby všichni věděli, jak moc se mi tu líbi, jen si 

tam napište moje jméno.“ 

3.5.3 Ředitel Městského ústavu sociálních služeb Strakonice 

 Náš rozhovor se odvíjel od kompletních služeb a zařízení sociální péče, které 

nabízí Městský ústav sociálních služeb až k dílčím službám a zařízením pro seniory. 

Na území města funguje Azylový dům, který je také někdy využíván lidmi vyššího 

věku. Momentálně nejdiskutovanějším tématem je vznik takzvaného chráněného 

bydlení, které je stejně jako azylový dům takovým přechodným zařízením, kde věk 

klienta nehraje příliš velkou roli. Chráněné bydlení je chybějícím článkem sociálních 

služeb města. V současné době také vzniká komunitní plán, v jehož komisi sedí lidé 

v tomto oboru nejzkušenější a nejpovolanější. Jedna ze čtyř skupin tohoto plánu se 

věnuje problematice seniorů a je tvořena pro spádovou oblast obce s rozšířenou 

působností Strakonice. Jednotlivé plány z Jihočeského kraje se jako jeden celek 

budou začleňovat do celorepublikového plánu. Vše je zatím v úplných začátcích, 

proto jsem se žádné další bližší informace k tomuto tématu prozatím nedověděla.  

 Jako jistou zajímavost vidí pan ředitel absolutní menšinu mužů v sociálních 

službách, ze 170 zaměstnanců Městského ústavu sociálních služeb je jen 16 mužů. 

„My muži jsme prostě v menšině, také proto vznikl v domově pro seniory pánský 

klub,“ vtipkuje.  
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 „Kapacita zařízení je dostačující. Nyní by se s určitostí naplnilo i dalších 

například padesát míst v domově, ale nepociťujeme to jako katastrofu.“ Do domovů 

pro seniory jsou umisťováni i lidé, kteří nemají trvalé bydliště ve Strakonicích. Toto 

umístění může být ovlivněno dvěma základními faktory. „Pokud se klient ve 

Strakonicích narodil a touží se sem na stáří vrátit nebo pokud zde má své nejbližší, 

pokoušíme se jeho žádosti vyhovět.“ 

 Finance, které každoročně do těchto zařízení putují, jsou obrovské. Z tohoto 

pohledu jsou prý sponzorské dary jen kapkou v moři, které si ale pochopitelně všichni 

velmi cení. V minulém roce putovalo do této oblasti ve Strakonicích od sponzorů 220 

tisíc korun.  
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3.5.4 Dotazníky 

Pro dotvoření uceleného pohledu na danou problematiku jsem použila 

pravidelné dotazníkové šetření, probíhající v jednotlivých zařízeních. Domnívám se, 

že propojení mého výzkumu kvalitativního rázu, který je zcela nestranný z toho 

důvodu, že v zařízení nejsem zaměstnána a nemám k němu žádný osobní vzah, s 

výzkumem kvantitativního rázu, tuto práci rozšíří o další rozměr a mnou uvedené 

resumé výzkumu bude mít vyšší validitu. Na tomto šetření jsem neměla možnost se 

nijak podílet, jelikož probíhá zcela nezávisle na externích spolupracovnících. I přes 

tuto skutečnost zde závěry posledních dotazníkových šetření v mnou zmiňovaných 

zařízeních uvádím. Jelikož se jedná o práci pečovatelek a sociálních pracovnic, 

ponechala jsem grafické vyhodnocení dotazníků v původní, nezměněné podobě. 
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3.5.4.1 Dům s pečovatelskou službou Rybniční 

 Pečovatelská služba své dotazníky směřovala ke zjištění spokojenosti klientů 

s pořádanými akcemi. Dotazník měl 9 otázek s možnostmi otevřených i uzavřených 

odpovědí. Obyvatelům domu bylo rozdáno 58 dotazníků, vyplněno bylo 32. 

Návratnost tedy byla 55%. Celý výzkum byl zpracován pečovatelkami.  
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3.5.4.2 Domov pro seniory Rybniční 

 Poslední anketa v tomto domově probíhala v dubnu a květnu 2010. Dotazník 

vyplnilo 80 obyvatel domova pro seniory. Tato anketa byla zaměřena na několik 

okruhů – přístup ke klientům ze strany personálu, komunikace ze strany personálu, 

pohled obyvatel na personál, poskytované služby. Na závěr dotazníku byl ponechán 

prostor na připomínky. Výsledné grafy jsou vypracovány sociální pracovnicí. 

 

Přístup ke klientům ze strany personálu 

Personál má ke klientům respekt a úctu 
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Mezi personálem a klientem je vzájemná důvěra 

 

Personál respektuje potřeby klienta 
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Klient má pocit bezpečí a jistoty 

 

Dochází k manipulaci ze strany personálu 
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Komunikace ze strany personálu 

Personál dokáže naslouchat 

 

Personál chape problémy klienta 

 

 

 

 



	   55	  

Klient se může vyjadřovat k poskytnuté službě 

 

Klient dostává dostatečné informace 
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Personál spolupracuje s rodinou 

 

Pohled obyvatel na personál  

Personál je dostatečně kvalifikovaný 
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Personálu je dostatečné množství 

 

Personál má čas na klienty 

 

Personál spolupracuje 
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Poskytované služby 

Naplňování potřeb a cílů 

 

Příležitost ke společenskému a kulturnímu vyžití 

 

Zlepšuje se stav klienta 
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Pomoc při začlenění do společnosti 

 

Dochází k omezování práv klientů 

 

Je dodržováno soukromí klientů 
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Klienti jsou spokojeni s prostředím, vybavením 

 

Připomínky 
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3.5.4.3 Domov pro seniory Lidická 

V měsících únor až březen 2010 proběhlo dotazníkové šetření u uživatelů služeb 

Domova pro seniory Lidická Strakonice. S pomocí praktikantek byli osloveni všichni 

obyvatelé domova, kterým byl rozdán vždy jeden dotazník. V dotaznících bylo 

uvedeno, že jsou anonymní a slouží ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. 

V případě, kdy uživatel chtěl nebo potřeboval poradit s vyplňováním dotazníku, 

praktikantky dotazník s uživatelem vyplnily. Pozitivní na práci praktikantek byla 

jejich nestrannost. Od obyvatel domova se vrátilo 38 dotazníků, což je 54% 

návratnost. Několik obyvatel domova dotazník ani nepřevzalo z důvodu nezájmu. U 

dotazníku pro obyvatele Domova pro seniory Lidická bylo celkem 18 otázek. U 9 

otázek senioři měli možnost hodnotit známkami podle školní stupnice (1-5)  a vyjádřit 

se slovně. Odpovědi na otázky jsou zpracovány pomocí grafického znázornění. Pod 

grafy jsou uvedená konkrétní slovní vyjádření. Vyhodnocení dotazníků provedly 

sociální pracovnice Domova pro seniory Lidická. 

 
1. Máte někoho z personálu, kdo má Vaši plnou důvěru (na koho se můžete 

obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit)? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



	   62	  

2. Jak jste spokojen/a s odbornou prací zdravotních sester (ošetřování, 
injekce, převazy, podávání léků, informování o probíhající léčbě)?  
 

 
 
 
Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 

 „Sestřičky moc pospíchají.“ 
 Vše je v pořádku. 
 Přeměřovat krevní tlak. 

 
 

3. Jak brzy přijde sestra, když ji přivoláte? 
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4. Jak jste spokojen/a s odbornou prací fyzioterapeuta (rehabilitace)? 
 

 
 
 
Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 

 Mohlo by to být častěji – 2x týdně. 
 Respektovat doporučení rehabilitačního pracovníka. 
 Větší pravidelnost. 

 
 

5. Jak jste spokojen/a s prováděním pečovatelských činností (pomoc s osobní 
hygienou a sebeobsluhou, úprava lůžek, pomoc s jídlem apod.)? 

 

 
 

Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 
 Častější koupání. 
 Vše je v pořádku, péče kvalitní, personál milý a ochotný. 
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6. Jak jste spokojen/a/ s lékařskou péčí v DS (s její dosažitelností, kvalitou 

péče, chováním lékařů apod.)? 

 

 
 

Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 
 Když potřebuji, paní doktorka přijde s vrchní sestrou. 

 
 

7. Jak je ze strany personálu respektován Váš stud a soukromí? 
 

 
 
 

U jedné odpovědi (částečně) je zdůrazněn „spěch“. 
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8. Jak jste spokojen/a s čistotou a pořádkem v DS? 

 

 
 
 
Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 
 Respektovat připomínky sester. 

 
 

9. Jak jste spokojen/a s prací instruktorů sociální péče (pracovní činnosti, 

malování, muzikoterapie apod.)? 

 

 
 

 



	   66	  

Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 
 Chodí velmi ráda, vždy se moc těší na ergo a na paní Zdeničku. 

 Více předčítání knih. 

 Častější mše v kapli. 

10. Jak hodnotíte stravování (chuť jídla, servírování, dietu)? 

 

 
 

Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 
 Vzhledem k věku, zubům, trvá stolování déle a někdy prý nestihne stolování 

dokončit ve vymezené době. 

 Ke svačině by přivítala teplé mléko, studené jí nedělá dobře. 

 Chuť jídla dobrá, ale jídla tučná a těžko ztravitelná (platí především pro 

večeře). 

 Rozšířit sortiment: topinky, kaše, tvarohové pomazánky, drůbeží vnitřnosti, 

vdolky. 

 Více zeleniny. 

 Dostávám studenou polévku. 
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11. Je v DS dostatečný klid, nic Vás zde neruší? 

 

 

 

12. Jste spokojen/a/ se zařízením pokojů a domova? 
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13. Pocítil/a jste někdy, že jsou ze strany personálu porušována Vaše práva? 

 

 
 

14. Stalo se vám, že jste byl/a ze strany personálu omezen/a proti Vaší vůli 
v pohybu? (zamčené dveře, postranice u postele apod.) 

 

 
 
 
 

15. Pokud jste na otázky č. 13 nebo 14. odpověděl/a ano, uveďte, prosím, 
v jaké to bylo situaci a jak byla tato situace řešena. 

 
 Byl jsem omezen při chůzi. 
 Žena má vždy pravdu a paní XY  nejvíce. 
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16. Měl/a byste zájem o rozšíření programu zaměřeného na: 

 

 
Jiné zájmy, koníčky obyvatel domova: 

 

 Ryby, kultura, jarmark aj. 

 Luštění křížovek, poslouchání radia. 

 Kvízy a soutěže. 

 

Zájem obyvatel o jiný program: 

 

 Vystoupení dětí, oslavy, zvyky, maškarní. 

 Jsem spokojena. 

 Piknik v přírodě. 

 Více mší v kapli. 
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17. Na závěr zhodnoťte, jak jste celkově spokojen/a/ s kvalitou péče v DS? 

 

 
 

Co můžeme udělat pro to, aby to bylo ještě lepší? 
 
 Maminka by si přála v tomto krásném prostředí dožít co nejdéle, žádné 

připomínky nemá. 

 Musel si tady zvyknout. 

 

 

18. Vaše další připomínky / návrhy na zlepšení kvality péče: 
 

 Více přebalovat (ne 3x, ale 4x) 
 Popovídat si alespoň 1x týdně 
 Poznávání našeho okolí. 
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3.6 Resumé výzkumu 

 Výzkum jsem doplnila aktuálním dotazníkovým šetřením z domu 

s pečovatelskou službou a domovů pro seniry. To mi pomohlo vytvořit si ucelený 

pohled na situaci v těchto zařízeních sociální péče. Jsem nucena konstatovat, že mé 

předpoklady se zdají být jako správné a odůvodnitelné. Obyvatelé jsou s prostředím 

domova i zahrady převážně spokojeni, stejně jako s personálem a službami, které jsou 

jim nabízeny a poskytovány. Zdravotní péče se zdá býti kvalitní, nezaznamenala jsem 

žádné negativní připomínky. Aktivizační metody klienti přijímají s radostí a většina 

se pokousí k nim i aktivně přistupovat, ať už se jedná o různé formy terapií nebo o 

kulturní a společenské akce.  
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4. Závěr 

 Věřím, že jsem touto prací alespoň trochu přispěla k prolomení zažitých 

stereotypů o úrovni zařízení sociální péče, která se věnují seniorům. Jsem si vědoma 

toho, že stav těchto zařízení a služeb není všude stejný a že ještě nějakou dobu potrvá 

než bude ideální. Nicméně se domnívám, že konkrétně ve Strakonicích byl odveden 

v tomto směru velký kus práce. Pokaždé když navštívím dům s pečovatelskou službou 

nebo některý z domovů pro seniory, vidím nové, čisté, moderní prostředí plné světla a 

spokojených obyvatel. To mě dokáže nabít neskutečnou energií z toho, že snaha 

všech, kteří budují nový pohled na stáří a přístup k němu není marná a že nás čekají 

lepší zítřky.  

 Na tomto místě využijí citace z absolventské práce mojí maminky. „Říká se, 

že člověk je tak starý, jak starým se cítí. Myslí se tím jeho duševní a fyzický stav. Na 

to, aby se člověk i ve stáří cítil dobře má vliv celá řada různých aspektů. Na kvalitu 

života seniora má určitý vliv jeho rodina, jeho přátelé, jeho možnosti se nějak 

uplatnit, seberealizovat se. Ne každý senior má chápající rodinu nebo přátele. Každý 

senior nemá stejné možnosti. V životě seniora může sehrát velmi důležitou roli 

odborná pomoc a péče.“ (VÁVROVÁ, 2010, s.5) 
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