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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou stáří a opomíjenou diagnózou ve stáří - 

depresí. Teoretická část popisuje stárnutí jako proces, popisuje lidské potřeby a zabývá se 

odbornými termíny a definicemi týkající se deprese. Druhá část této práce je zaměřena na 

stanovení cíle. Cílem je provést šetření formou kombinace dotazníku a testu. Šetření bylo 

provedeno v domě zvláštního určení. Výsledek šetření měl u sledovaného vzorku seniorů 

potvrdit nebo vyvrátit onemocnění depresí. Bylo využito průzkumového orientačního šetření 

deprese. Orientační šetření deprese je vypracované podle  Yesavage zkrácené verze testu-GDS 

(Geriatric Depression Scalle dle Yesavage). 

Annotation  

The submitted thesis focuses on senescence and neglected diagnose in old age - depression. 

The theoretical part describes senescence as a process, human needs and considers definitions 

and terms of depression. The second part is focused on goalsetting. The aim is to make an 

investigation by using combination of the questionnaires and  testing. The investigation was 

made in a house of speciál determination. The outcome of investigation should prove or 

disprove a depression by observated sample of seniors. Orientation survey of depression was 

used. The orientation examination is elaborated according to Yesavage short version of GDS 

test (Geriatric Depression Scalle dle Yesavage).  

Klíčová slova 

Seniorský věk, stáří, stres, bolest, deprese 
 
Keywords 
 
Senescence, stress, pain, depression  
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Úvod 

    Během své dvacetileté praxe v oblasti sociálních služeb jsem zaznamenala hned 

několik velkých témat, která by si bezesporu zasloužila důkladnou analýzu a veřejné 

rozpracování. Ve své bakalářské práci mám jedinečnou příležitost věnovat se jednomu 

z nich, které je i přes svou závažnost velmi opomíjené. Duševní onemocnění 

v seniorském věku jsou smutným obrazem, kterému by šlo při včasné diagnostice a 

aktivní péči mnohdy předejít. V předkládané bakalářské práci se pokusím o tématu 

pojednat co nejkomplexněji a hlavně i navrhnout možná řešení, protože pouhá teorie je 

málo. Mým cílem je smysluplnost celé práce, jejíž východiska budou aplikovatelná 

v reálném životě. 

 Hlavní město Praha je počtem obyvatel nad 65 let věku nejstarším krajem v česku. Dle 

statistik tvořili senioři v roce 2002 necelou pětinu, v roce 2050 bude ale každý třetí občan 

Prahy v důchodovém věku. Už dnes se nedaří městským částem Prahy zajistit péči o 

seniory. Chybějí místa v domovech pro seniory a dalších zařízeních poskytujících sociální 

služby. Sledování zdravotního stavu seniorů je opomíjeno jak z důvodu nefunkčnosti rodin, 

tak omezených možností zdravotních a sociálních služeb. Optimální je multidisciplinární 

péče, ale v praktické pomoci není realizována. Není to jen z důvodů ekonomických, ale 

především sociálních a kulturních a to v případě jiných etnik žijících v našem státě. Otázka 

je, zda to lze zabezpečit, aniž je narušena svobodná vůle seniorů.  

V mé dlouhodobé práci se seniory postrádám nejen praktické ale i diskusní prostředí, ve 

kterém se otevřou základní otázky „ jak si senioři představují život s dopomocí“. Je třeba o 

problémech seniorského věku mluvit. Ze strany odborníků by měla debata směřovat k 

tomu, aby se senioři cítili nejen jako objekt, ale především subjekt dění v životní etapě, 

ve které se nacházejí. S plným dopadem odpovědnosti pro ně a jejich rodinu. Pomoc by 

měla být nabídkou, nikoli diktátem. Při své profesní práci pro seniory si uvědomuji, že jsem 

důležitým prostředníkem, který nabízí ze strany společnosti klientům pomoc. Opakovaně si 

ověřuji, jak je důležitá dovednost předávat odpovědnost v péči o seniory jejich rodině. A to 

nejen z toho důvodu, že to obsahuje Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. Také proto, že se jedná 

o účinné posílení motivace. Legislativa jsou jen pravidla, která jednotlivci respektují, 

nerespektují, a obcházejí.  
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Pravidla jsou mantinely, kde se odehrává život. Nabídka pomoci nesmí být životním cílem, 

aby nezničila lidské snažení a odpovědnost za vlastní život. Jak najít rovnováhu pro tuto 

situaci? 

Péče zdravotní i sociální je fakticky poskytována lidmi, kteří se s dobrými úmysly 

seniorům věnují, ale nemusí ve své činnosti poskytovat profesionální služby, které by 

seniorům skutečně prospívaly. A to z důvodu nekomplexní péče o seniory, která má být 

multidisciplinární. Práce pro seniory je limitována finančními i personálními zdroji. 

Přestože je vybudován systém zdravotně sociální pomoci, není dostatečný a často i 

nefunkční. Výstižný termín je - formálně zajištěný systém zdravotně sociální pomoci. 

Termín jsem vyvodila z konkrétních případů poskytování pomoci seniorům v domě 

zvláštního určení. A to je především pro duševní zdraví seniorů málo.  

Pro potřeby bakalářské práce jsem si rozdělila multidisciplinární péči na dvě základní 

oblasti:sociální a zdravotní. Sociální péči analyzuji ve vztahu k přijímání odpovědnosti za 

vlastní život. U sledování zdravotní péče jsem zvolila faktické zjištění stavu psychického 

ladění u seniorů. Sledování zdravotní péče jsem provedla v praktické části bakalářské 

práce. 

Moje dlouhodobá práce se seniory postrádá nejen praktické ale i diskusní prostředí, ve 

kterém by se senioři cítili nejen jako objekt, ale i jako subjekt dění v sociálních vztazích. 

Chybí dovednosti pro transakci při poskytování pomoci v symetrickém vztahu.  Praxe 

v sociálních službách s touto formou vztahu zatím nepracuje. Od poskytovatelů sociálních 

služeb se převážně uplatňuje vztah závislosti. Je to vidět na způsobu chování k seniorům a 

jejich rodinám, v rétorice, podávání informací, nepředání odpovědnosti, všude tam, kde je 

to možné a hlavně motivační.  Pokud se zaměřím na přijímatele sociálních služeb, musím 

konstatovat, že převažující formou chování jsou projevy závislosti. Opět lze sledovat 

především v postoji k životním situacím, ve slovníku, hlase a výrazu. Při sledování projevů 

chování vycházím z teorie osobnosti, kterou je Transakční analýza.  

Pro doplnění je vhodné na tomto místě uvést výsledek šetření ČSOB Penzijní  fond - 

Stabilita, a.s., který byl prováděn u klientů fondu. Dotazníkovou formou bylo zjištěno, že 

pouze 4% dotazovaných deklaruje, že se má o seniora starat rodina. Ostatní dotazovaní 

očekávají pomoc od státu.  
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Uvědomuji si, že jsem důležitým prostředníkem ve vztahu ke klientům, že mohu klienty a 

jejich rodinu ovlivňovat a lépe jim porozumět, pomáhat na základě svých znalostí, 

dovedností a empatie. Sociální a zdravotní péči u seniorů chápu jako vzájemně propojené 

působení. Při analýze sociální problematiky seniorského věku vycházím z potřeb a statusu 

seniorů. Zabývám se smyslem života, životní náplní a postojem k životu v seniorském 

věku. Jsou uváděny jako důležité faktory pro životní spokojenost. Z této oblasti byly 

vybrány dotazy, které jsem použila v přímém šetření se seniory. Uvědomuji si, že 

uspokojování potřeb u člověka je důležité chápat jako společné úsilí, ne jako pasivní 

očekávání ze strany seniorů. Pochopení psychických procesů, které v seniorském věku 

nastávají, ovlivňují chování seniorů.  Pokud senior trpí viditelným handicapem, určuje to 

přirozenou míru pomoci ze strany okolí. A při podložení zdravotní indikací jde o 

smysluplné a uspokojivé poskytování péče. Problém je, že ne vždy je handicap viditelný a 

senior svým chování nevzbuzuje altruismus v druhých lidech. Mezi takovéto případy 

zahrnuji i lidi s depresí. Jejich neošetřená duševní onemocnění komplikují sociální vztahy. 

Komplikace pro sociální vztahy seniorů přináší i odborná podpora s nedostatečným 

lidským přístupem. V poskytované pomoci bere seniorům jejich důstojnost a ohrožuje tak 

jejich potřebu prožitku „být brán“ a do společnosti patřit. Sekundárně se tato skutečnost 

promítá do podvědomí mladší generace, která dostává negativní signál pro svoji 

budoucnost. „Takhle jednou nechci dopadnout“je nejčastější reakce. To je však emotivní 

odezva, která nevede k řešení. Ale především je to marný boj. Stáří je přirozený stav v 

lidském životě a popírání tohoto faktu narušuje integritu člověka. A to nelze řešit pouze 

formálně na základě programu státu či politických prohlášení. Pro funkčnost a nápravu je to 

otázka osobnostního vkladu na straně příjemce i dárce. Konkrétně je to cesta, kde na jedné 

straně stát dává svým občanům v mezích možností faktickou podporu, ale především 

odpovědnost za vlastní život a uspokojování základních potřeb. Pokud si společnost 

zjednoduší péči o seniory „úřednickým“ dohledem, půjde především o kontrolu pořádku a 

ideálních hygienických podmínek. Každý člověk ale funguje také v oblasti vyšších potřeb, 

jako je „ někam patřím, někdo mě bere, smysluplnost života.“ Citlivost pro tyto potřeby je 

ze strany úředníků minimální, nebo výběrová. Tím myslím osobní zájem při dohledu 

sociálních pracovníků. A především strádání v oblasti vyšších potřeb je pro člověka 

zdrojem nastartování duševních obtíží. 
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Předkládaná bakalářská práce se bude skládat z dvou částí, z části teoretické a praktické. 

Primárním cílem této bakalářské práce bylo zjistit provedeným průzkumovým šetřením 

formou dotazníku a testu, kolik seniorů má skon k depresi. Jedná se o šetření u uživatelů v 

domě zvláštního určení na Praze 6. 
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1 Stáří a stárnutí     

   Stáří je tělesný, psychický, sociální a duchovní jev. Staří lidé nejsou členy homogenní 

skupiny. „Stáří se vyznačuje plasticitou, variabilitou mezi funkcemi a osobami a vysokou 

mírou biografické individuality“.(1) Rozlišujeme rané stáří, tedy třetí věk, a pozdní, tj. čtvrté 

období stáří. Třetí věk - rané stáří, jedná se o dnešní šedesáti-až osmdesátileté, ke čtvrtému 

věku patří ti nejstarší, osmdesáti-až století.  Ve čtvrtém období dochází k úpadku téměř ve 

všech oblastech lidského života. Čtvrté stáří je homogennější než stáří třetí, a to nejen 

v důsledku stále přibývající patologie, stařecké multimorbidity.  Toto rozdělení slouží spíše 

pro výzkumné a vědecké účely. Dnešní sedmdesátníci jsou tělesně a duševně stejně zdatní 

jako pětašedesátníci, nebo dokonce jako šedesátníci před 30 lety. Dalším pozitivním 

zjištěním je fakt, že naše duševní schopnosti, inteligence a paměť nemají pouze sestupnou 

tendenci. Rozlišujeme dvě kategorie inteligence, fluidní a krystalickou. Fluidní inteligence 

vykazuje známky stárnutí již velmi brzy, naopak krystalická inteligence zůstává dlouho 

funkční a do jisté míry se stále vyvíjí. Fluidní inteligence souvisí s neurobiologickými 

kvalitami mozku, výrazně narůstá v dětství, v průměru mezi třicátým a čtyřicátým rokem 

věku jí začíná ubývat. Důležitá je zejména při učení, proto naučit se rychle něčemu novému 

je pro starší dospělé velmi obtížné. Krystalická inteligence je vázaná na dovednosti a 

schopnosti, jako jsou řeč, profesní vědomosti a sociální inteligence. Jde o životní a 

každodenní zkušenosti, které mohou fungovat až do pozdního věku. Musíme ale zohlednit, 

že se u těchto lidí jedná o vyhraněnou pozitivní výseč z hlediska tělesné i duševní vitality. 

S těmito zjištěními mohou staří lidé dosahovat lepších výsledků. Pokud profese vyžaduje 

tělesnou sílu, neustálé přeučování, představuje stáří a s ním i související ztráta fluidní 

inteligence výrazné omezení. Staří lidé mají schopnost úspěšně si uspořádat život ve stále 

se zmenšujícím prostoru a za neustále se zhoršujících tělesných předpokladů. Srovnávají se 

s těmi, kterým se vede ještě hůře a dokonce i s těmi, kteří již zemřeli. Sebevědomí jako 

prostředek vyrovnání se s životem je určitým typem psychologické relativizace. Výsledkem 

dobrého stáří je osobní nasazení a způsob života. 
 

 

______________________________ 
 

1BALTES, Paul., In GRUSS,P. (ed.) Perspektivy stárnutí :z pohledu psychologie celoživotního 
vývoje: Praha :Portál s.r.o., 2009. Stáří a stárnutí jako oslava rovnováhy:mezi pokrokem a 
důstojností, s. 11.  
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Dobré stárnutí nezávisí na společenské struktuře, ale na individuálním aktivním jednání. 

Důležitou součástí dobrého stárnutí je selekce, optimalizace a kompenzace. 

Lékaři dodávají, že navozením změny chování vůči vlastnímu zdraví můžeme lidem raného 

stáří hodně zlepšit jejich budoucnost. Ve stárnutí jsou obrovské rozdíly a existují pro to tyto 

důvody: tělesná zdatnost, talent, vysoký výkon, intenzivní trénink, osobní nasazení a 

štěstí.(Baltes, 2009, Gruss ed. ) 

                                                                                                

„ Pokus s novými atomovými hodinami potvrdil sto let starou teorii Alberta Einsteina, že 

čas je pouze relativní veličina, a čím výše žije člověk nad hladinou moře, tím rychleji 

stárne. Atomové hodiny změřily rozdílné plynutí času přímo na Zemi, i když rozdíly nejsou 

nijak závratné“.(2) 

 

1.1 Seniorský věk 

      Kdo je to senior? Je to osoba, která dosáhla určitého věku nebo osoba, jejíž zdravotní 

stav vykazuje určité změny? Senior obecně vzato je člověk, který dosáhl vyššího věku. 

Představa o vyšším věku bude ale u každého jednotlivce jiná. Jsou senioři, kteří na svůj věk 

nevypadají. Můžeme tedy uvažovat o druhé možnosti a seniora označit za osobu, jejíž 

zdravotní stav (fyzický nebo psychický) vykazuje trvalé změny, pro které je částečně nebo 

úplně závislý na pomoci jiných. To se ale vztahuje i např. na mladého člověka. Senior je 

intuitivně chápán jako člověk, který dosáhl vyššího věku, a s přibývajícím věkem se 

celkově zhoršuje jeho zdravotní stav. Český právní řád pojem senior nezná. Ve vyhlášce č. 

182/1991 Sb., ust. § 72 se říká, že „domovy důchodců jsou určeny především pro staré 

občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé 

změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči“.(3) 

 

 

_____________________________________ 

2Novinky.cz [online]. 24. 9. 2010 [cit. 2011-02-20]. Einstein měl pravdu, čím výše člověk žije, tím 
rychleji stárne. Dostupné z WWW: <www.novinky.cz>. 

3MACHÁČKOVÁ,R., In TOŠNEROVÁ, T.,Práva starších osob v České republice pohledem 
právníka:, Špatné zacházení se seniory v rodině : Praha : 2000. s. 38.  
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Proto, aby byl jednotlivec uznán starým, musí splňovat obě podmínky, věk a trvalou změnu 

zdravotního stavu současně. 

Srovnání způsobu života českého seniora a seniora ve vyspělých západních zemích byl 

rozdílný. Z minulosti ještě stále přežívá obraz důchodce, který se s odchodem do důchodu 

stáhl ze společenského života a podporoval rodinu svých potomků a pečoval o vnoučata. Za 

uplynulých dvacet let se způsob života našich seniorů změnil. Jejich aktivní život neskončil 

odchodem do důchodu. Moderní doba nabízí řadu příležitostí, které jim mohou zpříjemnit 

život. Ať už se jedná o cestování, víkendové zájezdy za poznáním, veliký rozvoj 

nejrůznějších volnočasových aktivit, setkávání s přáteli, sledování módních trendů, 

vzdělávání na univerzitách třetího věku… 

Lidé v tomto věku vypadají často o dost mladší než jejich vrstevníci v sedmdesátých letech 

a také se i mladistvěji chovají. Možnosti dnešní doby je déle udržují při chuti zažívat nové 

věci, aktivně trávit volný čas, udržovat se duševně svěží a v optimistické náladě. 

(Tošnerová, 2000) 

 

1.2 Lidské potřeby 

Jedním z hlavních myslitelů v oblasti lidských potřeb byl americký psycholog A. H. 

Maslow. Jeho pyramida potřeb je všeobecně známá. Princip je jednoduchý a moudrý. Vyšší 

potřeba může být naplněna jen tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby nižšího stupně. Pokud 

tyto stupně vyjmenujeme od těch nejnižších, pak to jsou: 

- fyziologické potřeby (potřeba spánku jídla, pití…) 

- potřeba bezpečí (být zajištěn, chráněn před nebezpečím, cítit se v bezpečí…) 

- potřeba přináležitosti a lásky (někam patřit, být přijímán druhými, být sociálně 

začleněn…) 

- potřeba sebeúcty (kompetence, respekt u druhých, uznání…) 

- kognitivní potřeby (myšlení, poznání, porozumění, pochopení…) 

- estetické potřeby (krása, řád…) 

- potřeba sebeuskutečnění (sebenaplnění, realizace osobního potenciálu…)  

 

Seberealizovaní jedinci mají sklon k vrcholným zážitkům, kterými jsou pocit intenzivního 

štěstí a naplnění.            
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Také seberealizovaní a sebenaplnění senioři mají spíše pozitivní vztah ke světu a méně 

pochybují o své autonomii. Tím se výrazně snižuje pocit frustrace a riziko vzniku 

duševních onemocnění – např. deprese. Zároveň je takový člověk aktivnější a je spíše 

schopen vyhledávat místa a lidi, kteří by mu pomáhali k radostnějšímu prožívání běžných 

dní. (Nakonečný, 2004) 

 

Potřebami seniorů se zabývá i Vágnerová v rámci vývojové psychologie, uvádí, že 

„prožívání změn daných stářím a adaptace na toto období je spojena s větší koncentrací na 

vlastní potřeby“.(4) 

 

Autorka dále uvádí, že se ve stáří mění jak zaměření těchto potřeb, tak i jejich význam. 

Zatímco potřeba stimulace a potřeba učení se s věkem snižuje, do popředí se významně 

dostává potřeba citové jistoty a bezpečí. Starý člověk se cítí ve větším ohrožení než mladý. 

Daleko reálnější je riziko nemoci, ovdovění nebo nejrůznějších sociálních problémů. 

Senioři mají intenzivní potřebu prožívat vřelé mezilidské vztahy, které by jim dodávaly 

pocit bezpečí i emocionálního naplnění. Zaměřují se zejména na svou rodinu, ale důležité 

jsou rovněž přátelé z řad ostatních seniorů, s nimiž může starý člověk prožívat jakousi 

generační solidaritu. (Vágnerová, 2000) 

  

1.3 Odchod do důchodu 

      Odchod do důchodu je velmi významnou událostí v životě každého člověka. Ne každý 

však tento vstup do nové životní etapy vítá a má v plánu jej v daném termínu naplnit a 

naopak. 

První skupinu tvoří lidé, kteří se na odchod do důchodu netěší, jsou ještě plní energie, mají 

chuť a možnost nadále pracovat. 

 

 

_______________________________ 

4VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Změny regulačních procesů v období stáří. 

Praha:Portál, 2000. s. 457. 
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Jedná se spíše o vysokoškoláky, o lidi se zaměstnáním spojeným s vysokou prestiží (lékaři, 

právníci), nebo lákavým výdělkem (mnozí podnikatelé). U svého povolání také déle 

zůstávají lidé, jejichž znalosti a zkušenosti s věkem sílí a mají tudíž ještě nevyčerpaný 

potenciál (spisovatelé, vědečtí pracovníci) a také lidé, jejichž práce se jim stala životním 

naplněním (umělci). 

Ke druhé skupině patří lidé, kteří se na odchod do důchodu těší. Jedná se častěji o ty, které 

jejich práce nebaví, nebo jí dokonce nemají rádi, o lidi spíše s nižším vzděláním a s tím i 

spojenou nižší prestiží jejich povolání. Může se ale jednat také o ty, kteří mají s důchodem 

spojenou i vidinu naplnění vlastních přání a snů, které nebylo možné sloučit s pracovní 

činností (chalupaření, péče o vnoučata, cestování). 

Vágnerová spojuje odchod do důchodu nejen se „ztrátou profesní role“, ale i s „horším  

sociálním statusem“.(5)  

        Třetí skupinou jsou lidé, kteří musí odejít do předčasného důchodu ze zdravotních 

důvodů.(Vágnerová, 2000) 

 

V České republice „Od roku 2001 jsou na předních místech mezi příčinami časté i trvalé 

invalidity duševní nemoci. „V roce 2007 bylo pro nemoci duševní a poruchy chování 

přiznáno 3 382 plných invalidních důchodů a 2 334 částečných invalidních důchodů“.(6) 

 
 
1.4 Stres  

      Stres se nevyhýbá žádné věkové kategorii. Setkáváme se s ním všichni jak v osobním 

životě, tak v zaměstnání. Životní tempo je stále rychlejší a stres se stává naší součástí. 

Situace, kdy se zvyšují požadavky na člověka a kdy jsou sníženy podmínky pro jeho 

činnost označujeme za stresové. Zdrojem stresu může být vyhrocená krátkodobá situace, 

ale také poněkud slabší, zato dlouhodobá zátěž. Stresory, které stres vyvolávají jsou jak 

vlivy z prostředí, tak jsou jimi vyvolávány vnitřní stavy fyziologický, psychofyziologický.  

_______________________________________ 

5VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie : Odchod do důchodu Praha : Portál, 2000. s. 464. 

6Idnes [online]. 27.9.2008 [cit. 2011-02-20]. Psychické problémy stoupají v žebříčku důvodů pro 
invalidní důchod. Dostupné z WWW: <www.idnes.cz>.   
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Tento stav je typický pro situace nebezpečí. Jako kompenzace může působit sportovní 

výkon, fyzická práce, rychlá chůze. Pokud k takovéto kompenzaci nedochází a stres se 

mnohokrát opakuje, vznikají některé choroby: diabetes, astma, hypertenze aj. (Čáp,Mareš 

2001) 

 „Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr 

mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Podle této 

definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými 

slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící 

zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které 

umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí“.(7) 

1.5 Bolest 

      V seniorském věku přibývá nemocí, které přecházejí do chronických bolestí a ty mohou 

být příčinou i psychických změn ústících až do deprese. 

„Pacient s chronickou bolestí může trpět depresí jako premorbidním onemocněním a bolest 

může být součástí somatických symptomů deprese“.(8) U 50% pacientů s depresivním 

onemocněním se vyskytují bolesti (např. břicha, kloubů, zad a na hrudi), je to více stížností 

na bolest než mají pacienti bez deprese. Často se stává, že se pacient stěžující si na bolest 

podrobí somatickým vyšetřením, která jsou negativní. Pacienti mají tendenci stěžovat si na 

tělesné obtíže, které mohou navazovat na předchozí onemocnění, a deprese bývá často 

přehlédnuta. Bolest je akceptovatelná jako symptom nemoci, méně již jako symptom 

deprese. (Raudenská,2005, Anders,Uhrová, Roth, et al. ) 

       

 

 

________________________________________________________ 

7Wikipedia[online].2009[cit. 2011-02-20]. Stres. Dostupné z WWW: <www.wikipedia.cz>. 

8RAUDENSKÁ,J., In ANDERS., M., UHROVÁ,T.,ROTH, J., et al. Depresivní porucha v 
neurologické praxi.. Praha : Galén, 2005. Depresivní porucha u chronické bolesti, s. 223. 
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2 Deprese 

   Deprese je  závažné duševní onemocněním, které lze léčit. Projevuje se patologicky 

skleslou náladou provázenou snížením aktivity a energie. Při značné rozšířenosti deprese v 

populaci a poměrně rozsáhlé osvětové kampaní zůstávají depresivní epizody stále velmi 

často nediagnostikovány a neléčeny. Podle studií je pouze polovina depresí rozpoznána, z 

nich je polovina nějak léčena a z toho jedna čtvrtina je léčena adekvátním preparátem v 

adekvátní dávce a dostatečně dlouhou dobu. Kromě utrpení postižených jedinců a 

zdravotních komplikací má tento fakt negativní společenský a ekonomický dopad. 

(Anders, Uhrová, Roth 2005) 

 
Deprese je závažná choroba, která zatěžuje nejen nemocné, ale i jejich okolí. Jsou narušeny 

životní funkce, dochází ke zhoršení stávajících tělesných onemocnění. Lidé trpící depresí 

navštěvují častěji lékaře, onemocnění výrazně zhoršuje kvalitu jejich života. Deprese může 

být také přítomna v počátcích demence. Tento obraz deprese změní symptom demence. 

Dochází ke snížení schopnosti popsat depresivní prožitky. Pro seniory je typické, že nemoc 

ve vyšším věku nesplňuje všechna kritéria. Deprese se často zaměňuje za běžné známky 

stáří. (Venglářová,2007)  

 

„Specifika deprese u seniorů: klinický obraz je povrchnější, symptomy nemusí být na první 

pohled patrné, objevuje se zhoršení somatických projevů, zvýšená citlivost k bolesti, 

somatizace, dochází k rezistenci na léčbu, obtíže chronifikují“.(9) 

 

2.1 Epidemiologie 

      Výskyt deprese se v poslední době posunul do nižších věkových kategorií. Velká 

deprese se někdy projeví u 9 - 26%  žen a u 5 - 12%  mužů. Prevalence se udává u žen mezi 

4,5 - 9,3% a u mužů  2,3 - 3,2 %.  Epidemiologické studie udávají, že celosvětově trpí 

depresivními poruchami každý rok asi 100 milionů lidí. (Anders,Uhrová,Roth 2005) 

 

__________________________ 

9VENGLÁŘOVÁ,Martina. Problematické situace v péči o seniory:Depresivní syndrom. 
Praha:Grada Publishing,a.s. 2007. s. 19. 
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2.2 Klinický obraz 

      Deprese je patologicky smutná nálada provázená sníženou aktivitou a nedostatkem 

energie. Častá jsou tzv. ranní pesima, pacient pociťuje intenzivní úzkost, má obavy z 

 nového dne, objevují se pocity neschopnosti a selhání. Dochází k ochromení vůle přimět se 

vstát, zahájit každodenní činnosti jsou velice obtížné úkony. Např. ranní hygiena činí 

pacientovi značné problémy, spotřebuje velké množství energie a cítí se vyčerpaný. Jedinci, 

u nichž se deprese rozvinula po nepříznivé životní události nebo nadměrnému stresu, 

prožívají pesima ve večerních hodinách před usnutím.  

Dalším symptomem, který se objevuje, bývá zhoršení koncentrace pozornosti. Nemocný 

se rychle unaví, udržet pozornost delší dobu mu dělá problémy, dělá chyby i při rutinních 

úkolech. Tento stav může vést k výpadkům paměti, které jsou pro pacienta subjektivně 

obzvláště nepříjemné. Při vystupňování této poruchy může dojít k aprosexii, tj. úplná 

neschopnost soustředit se. Zhoršuje se schopnost radovat se a příjemně prožívat pozitivní 

události - anhedonie  a dochází ke ztrátě zájmu o okolní dění - apatie. Změna 

psychomotorického tempa se někdy projevuje agitovaností - drobným neklidem a 

neúčelnými pohyby, častěji se objevuje inhibice - pomalé myšlení, zpomalená řeč, latence, 

skoro žádná gestikulace. Deprese se může projevit plačtivostí, úzkostí, podrážděností. 

Přidávají se i tzv. somatické symptomy deprese. Nechutenství, úbytek hmotnosti, porucha 

spánku, svírání na hrudi nebo v oblasti žaludku.  

U většiny nemocných se vyskytne úvaha o smrti. Objevují tzv. vágní suicidální úvahy, 

pacienta láká představa, že by se již ráno neprobudil; zatím, ale sám nepřemýšlí o ukončení 

života. Závažným projevem jsou konkrétní představy smrti, suicidální úvahy. Vyúsťují v 

možnou realizaci suicidia. Některé pacienty uklidňuje, že mají pro případ dramaticky 

špatného stavu přesný plán na ukončení utrpení, toto vědomí je paradoxně odvrací od 

okamžité realizace. U většiny depresivních je konkrétní plán suicidia velmi alarmujícím 

signálem. Indikací k hospitalizaci jsou suicidální tendence, dochází ke shromažďování 

sebevražedných pomůcek, např. velkého množství léků nebo zbraň, a již realizovaný 

suicidální pokus.  
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„Depresivní nemocní mají třicetkrát vyšší riziko sebevraždy než běžná populace, podle 

různých studií stojí afektivní porucha v pozadí dokonce až 70 - 80% dokonaných 

sebevražd“.(10) 

Průměrná délka depresivní epizody trvá 4 - 6 měsíců, u neléčené deprese se uvádí 6 - 12 

měsíců. Deprese se rozvíjí dny až týdny. 50% pacientů může časem prodělat relaps, což 

znamená znovupropuknutí nedoléčené depresivní fáze. Dochází k recidivě. 

(Anders,Uhrová,Roth 2005) 
 

2.3 Klasifikace   

      Deprese spadá do kategorie afektivních poruch. Diagnostické hodnocení těchto poruch 

prošlo v uplynulých desetiletích pestrým vývojem. V současné 10. revizi Mezinárodní 

klasifikace nemocí bylo zrušeno rozlišování na tzv. endogenní a exogenní poruchy. 

V MKN-10 byla vytvořena samostatná kategorie Poruchy nálady (Afektivní poruchy) F30-

F39. (Anders, Uhrová, Roth 2005) 

 

2.4 Diagnostika 

      Diagnostika se stanovuje na základě klinického obrazu, anamnézy a objektivních 

informací získaných od pacientových blízkých. Při prvním záchytu onemocnění je vhodné 

vyšetřit pacienta pomocí psychologických testů, laboratorními a zobrazovacími metodami 

k vyloučení organické etiologie. Diagnóza se stanovuje na základě trvání potíží nejméně 

dvou týdnů. Mezi základní příznaky deprese patří skleslá nálada, snížení energie a aktivity, 

schopnosti radovat se, pokles zájmů, zhoršená koncentrace, unavitelnost po nepatrné 

námaze. Mezi další příznaky patří např. snížené sebevědomí, zhoršená pozornost, pocit 

viny, pesimismus, poruchy spánku, snížená chuť k jídlu, sebevražedné myšlenky.  

K příznakům přítomnosti nebo nepřítomnosti somatického syndromu patří např. změna v 

prožívání radosti z aktivit, chybí emoční reaktivita na normálně utěsněné okolí a události, 

probouzení o dvě hodiny dříve než obvykle, raní pesimismus depresivní nálady, objektivní 

psychomotorické zpomalení, úbytek hmotnosti, výrazná ztráta libida. 

____________________________ 

10UHROVÁ, Tereza., Depresivní porucha v neurologické praxi:Klinický obraz. Praha: Galén, 2005. 
s. 25.  
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Rozlišujeme depresivní epizodu mírnou, středně těžkou, těžkou a těžkou s psychotickými 

příznaky. Klasifikovat jednotlivé stupně závažnosti epizody je problematické. Záleží na 

zkušenostech a na klinickém úsudku. Ambulantně se léčí pacienti s mírnou depresivní 

epizodou. Středně těžká deprese je důvodem k pracovní neschopnosti a u těžké depresivní 

epizody je indikací psychiatrická hospitalizace. 

Základem pro stanovení správné diagnózy je řízený rozhovor. V našich podmínkách se 

využívá nejčastěji Beckova sebeposuzovací stupnice deprese (Beck Depresion Inventory-

BDI) nebo Zungova sebeposuzovací stupnice deprese. Vyhodnocení je rychlé, při 

pozitivním výsledku následuje upřesňující rozhovor a vyšetření. Při pochybnostech se 

doplňuje vyšetření u klinického psychologa. (Anders, Uhrová, Roth 2005) 
 

2.5 Diferenciální diagnóza 

       Deprese je dobře diagnostikovatelná při plně vyjádřených klasických příznacích. 

Problém je odlišení primární deprese (afektivní poruchy) a symptomatické deprese, vzniklé 

následkem jiného onemocnění. Správně stanovená diagnóza má nejen forezní význam, ale 

je důležitá pro vedení antidepresivní terapie. Somaticky zdraví jedinci mají léčebné metody 

podstatně širší než lidé somaticky nemocní. (Anders, Uhrová, Roth2005) 

 

2.6 Psychosociální faktory 

      Velký vliv na vznik depresivních poruch mají vážné nežádoucí a nevratné události 

v životě člověka. Zejména traumatické zážitky v dětství (pohlavní zneužívání) zvyšují 

náchylnost rozvoje duševních poruch již v tomto období nebo v pozdějším životě jedince. 

Životní události jsou různorodé a z jejich typu nelze odhadovat výsledný obraz deprese. 

Ženy trpí depresivními poruchami častěji než muži. Tento fakt je vysvětlován tím, že žena 

citlivěji reaguje na stresové události a častěji zažívá interpersonální stres na rozdíl od muže, 

který je častěji stresován problémy právními nebo pracovními. Psychosociální faktory mají 

velmi významnou roli při vývoji onemocnění, mohou být také udržujícím faktorem 

deprese, nebo mohou svým působením depresi prohlubovat.Faktory, které mohou 

ovlivňovat rozvoj depresivní poruchy do jednoho roku od jejich působení jsou: rozvod, 

ovdovění, deprese v anamnéze, rodinná anamnéza, zneužívání návykových látek, tělesná 

nemoc, sociální izolace, chudé intimní vztahy, ztráta matky před 11. rokem věku, změna 
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v podpůrném sociálním systému.(Anders,Uhrová,Roth 2005) 

 

2.6 Léčba 

      Cílem léčby je zmírnit nebo odstranit symptomy deprese. Jde o velmi závažné 

onemocnění a je zde riziko sebevraždy nemocného. Velmi náročná je i pro okolí 

nemocného a hlavně pro rodinu. Léčit depresivní poruchy můžeme psychofarmaky, které 

zmírňují až odstraňují příznaky onemocnění, psychoterapií, která hledá a odstraňuje 

spouštěcí faktory, a léčebným režimem. U léčebného režimu se snažíme nenásilnou formou 

zapojit nemocného do každodenních činností a tak ho postupně vrátit k běžnému trávení 

dne.(Venglářová,2007) 
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3 Přístup k lidem s depresí 

       Jaký přístup zvolit k depresivním klientům, kteří jsou uzavření do sebe, trvale nás 

odmítají a vykazují někdy i sklon k agresi?  

Nutný je stálý kontakt s klientem, i když nás odmítá a my necítíme zpětnou vazbu. Důležitá 

je empatie s mírnou formou směřování k cíli (např. k jídlu, aktivitě). Lépe je do ničeho 

nenutit, ale nabízet možnosti. U vážných stavů je důležité zajistit, péči o hygienu a 

stravování. Pokud je narušený spánkový režim, snažíme se zamezit spánku přes den a i 

když nás klient odmítá, snažíme se o navázání kontaktu. Má-li potřebu hovořit o svých 

potížích, snažíme se ho vyslechnout a vyjádřit pochopení pro jeho pocity. Musíme mít stále 

na paměti, že senioři jsou ohroženou skupinou a mají sklon k sebevraždám.(Venglářová, 

2007) 

 “ Chyby v přístupu            

• bagatelizování nemoci, zlehčování obtíží (depesivní člověk propadá dojmu,že ho 

nikdo nechápe,) 

• doporučování nových aktivit,(působí zvýšené nároky na adaptaci a přetěžují tak 

nemocného 

• nucení k rozhodování,(“tak co vlastně chceš”), jako by pohled do budoucnosti 

pomohl součastnosti 
• přílišná liberálnost-ponechání nemocného sama sobě(může se stát, že nezvládne 

běžné denní záležitosti”.(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
 

11VENGLÁŘOVÁ,Martina. Problematické situace v péči o seniory: Depresivní syndrom. 

Praha:Grada Publishing,a.s. 2007.s.23. 
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4 Rekapitulace  

      O problematice stáří, stárnutí, odchodu do důchodu, naplňování lidských potřeb, stresu, 

bolesti a depresi bylo již mnoho napsáno. Díky studiu lékařů - geriatrů, psychologů, 

psychiatrů apod. se dozvídáme mnoho cenných informací, které nám umožňují hledat a 

nacházet způsoby, jak na tuto problematiku nahlížet, popřípadě ji změnit a umět ji léčit. 

Zásadním okamžikem v životě každého člověka je odchod do důchodu. Je to určitý zlom 

v životě, kdy člověk mnohé ztrácí, ale také může nové nacházet. Důležité je zachovat si 

pozitivní přístup k životu, udržovat přátelské vztahy, věnovat se svým zálibám, koníčkům a 

změnit životosprávu. Potřeba citové jistoty, bezpečí a naděje je také součástí spokojeného 

života. Časté vzpomínání na minulost, prohlížení fotografií, popisování úspěchů 

v zaměstnání nebo v jiných činnostech je přirozenou potřebou seniorů, díky které si 

potvrzují svoji sounáležitost. S přibývajícími lety se dostavují pocity strachu a obav o svoje 

zdraví, o svoje blízké, o to nebýt někomu na obtíž a mít dostatek finančních prostředků, 

které svým způsobem osvobozují a dodávají pocit alespoň nějaké jistoty. Tyto obavy 

z nejistot a pocitů bezmoci mohou navodit problémy psychické. Téměř každý se někdy ve 

svém životě dostal do deprese. Někdo častěji někdo méně často. Člověk, který do deprese 

propadá, nebývá většinou sám, záleží na prostředí, ve kterém žije. Senior žijící v kruhu 

rodinném je většinou stále na očích svým blízkým, ale ne vždy rodina zaznamená, že je 

něco v nepořádku. Podobně jsou na tom senioři žijící v domovech důchodců, v  domech 

zvláštního určení apod. Prakticky denně jsou ve styku s pečujícím personálem, který pro 

nedostatek času při zvládaní svých dennodenních pracovních povinností nemusí 

zaznamenat každou změnu. Osaměle žijící senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou.  

Z pohledu do budoucnosti je daleko lepší nemocem předcházet. V případě seniorů záleží 

hlavně na všímavém okolí a pomoci z vnějšku. 
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5 Šetření 

 

5.1 Cíl šetření 

      Cílem šetření bylo orientačním průzkumným šetřením zjistit, kolik seniorů v domě 

zvláštního určení na Praze 6 má nebo nemá sklon k depresi nebo jí trpí.  

 

5.1.1 Dům zvláštního určení v Praze 6 

         Dům zvláštního určení v Praze 6  je majetkem ÚMČ Prahy 6. Jedná se o 

sedmipatrový dům s kapacitou 65 malometrážních bytů, z nichž 9 jednopokojových bytů je 

bezbariérových určených pro seniory a plně invalidní občany, kteří nevyžadují komplexní 

péči, ale jsou jim zde poskytovány služby usnadňující vedení domácnosti. Dům má 

samostatné bytové jednotky, kde žijí jednotlivci nebo manželské páry, kteří musí být 

částečně soběstační. Z hlediska ekonomického a sociálního je tento typ bydlení pro seniory 

nejpřijatelnější. Obyvatelé domu mají k dispozici jídelnu, středisko osobní hygieny, 

prádelnu, zahradu a zimní zahradu se střešní terasou. Ze střešní terasy je výhled na pražské 

panorama. Zahrada, stejně jako střešní terasa má bezbariérový přístup. Obyvatelé domu si 

mohou zajistit jakýkoliv typ nabízené pomoci - terénní pečovatelskou službu, domácí 

zdravotní a ošetřovatelskou péči, asistenční službu, tísňovou péči, předčitatelskou a 

průvodcovskou službu, telefonní bezplatnou poradenskou službu apod. Rozsah 

pečovatelských služeb a úhrad je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách a v souladu s prováděcí vyhláškou tohoto zákona č. 505/2006 Sb. 

Současné podmínky pro přijetí do domu zvláštního určení v Praze 6 byly schválené RMČ 

Praha 6 dne 10. 3. 2011. Žadatelé musejí být občany ČR, musí mít trvalé bydliště na Praze 

6 minimálně tři roky, musí být těžce zdravotně postiženou osobou nebo dosahovat věku 

nejméně 65 let, pobírat příspěvek na péči I. nebo II. stupně, musí být příjemcem vyššího 

počtu pečovatelských úkonů mimo dovoz obědů, nebo mít pro přijetí jiné vážné důvody 

hodné zvláštního zřetele.  

Pořadníky na umístění se aktualizují celoročně. Smlouva na byt se uzavírá na dobu 1 roku a 

vždy o 1 rok se po přezkoumání a na žádost nájemce bytu může prodloužit. O přijetí do 

domu rozhoduje rada městské části na doporučení odborných komisí.  



 25 

Výhodou domu zvláštního určení je klidnější bydlení než v běžných bytových domech, 

spolubydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy i svými problémy. Nevýhodou tohoto typu 

bydlení může být pocit nepotřebnosti, odložení. 

 

 

 

5.2 Metoda šetření 

      Metoda šetření byla zjišťována formou osobního dotazování ( face to face). Sběr dat 

proběhl v termínu 26.7. - 30. 9. 2010. 

Základem pro dotazování byla Yesavage zkrácená verze testu-GDS (Geriatric Depression 

Scalle dle Yesavage) a dotazník. Délka dotazování trvala přibližně 35 minut. 

 

 5.2.1 Dotazník 

       Při tvorbě dotazníku jsem vycházela z publikace Jiřího Pelikána „Základy empirického 

výzkumu pedagogických jevů“. Použila jsem explorativní metodu. Název „explorativní“, 

pochází z latinského slova „exploro“, do češtiny lze přeložit jako „ vytěžování“. Ve 

skutečnosti jde o vytěžování informací. Předností této metody je dostupnost. Technika 

vycházející z tohoto přístupu (např. dotazník) může oslovit větší počet respondentů a získat 

tak velké množství dat. Některá data nelze získat jiným způsobem než na základě výpovědi 

respondentů. Validita získaných údajů může být problematičtější. Respondenti nemusí, 

zejména na otázky intimnějšího charakteru, odpovídat vždy pravdivě. Existují minimálně 

tři roviny sebereflexe, které se odrážejí ve výpovědích. První rovinou je to, co o sobě 

člověk vypovídá. Druhá rovina se týká toho, co je ochoten sám sobě o sobě a svém jednání 

připustit a třetí rovina je rovina skutečných postojů. 

Dotazník je nejpoužívanější výzkumnou technikou. Jeho podstatou je získání dat a 

informací o respondentovi, jeho názory a postoje k problémům. Používanou formou jsou 

písemné odpovědi na položené otázky. Typy otázek mohou být uzavřené, polouzavřené a 

otevřené. K mému šetření jsem použila otázky uzavřené. Charakteristikou tohoto typu 

otázek je, že si respondent musí jednu z nabídnutých variant vybrat. Předností uzavřených 

otázek je možnost statistického zpracování, nevýhodou je pak omezující volnost výpovědi 

respondenta.(Pelikán, 2004) 
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5.2.2 Test 

          Test patří k nejpoužívanější výzkumné technice v psychologii, pedagogice apod. 

Používá se k diagnostickým a vědeckým měřením osobnostních kvalit, činnosti osobnosti a 

jejích výkonů.(Pelikán, 2004) 

5.3 Složení vzorku respondentů 

      Z celkového počtu 65 obyvatel se šetření účastnilo 15 respondentů.  
  
Šetření se účastnilo 
 

Obyvatelé DZU počet % 
Celkem v DZU 65 100 
Účast na šetření 15 23 
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Z celkového počtu 15 respondentů se šetření účastnilo 14 žen a 1 muž. 
 
 
 
 
 
Pohlaví 
 

Obyvatelé počet % 
Celkem 15 100 
Z toho žen 14 93,3 
Z toho mužů 1 6,7 

 
 

Pohlaví

muži
7%

ženy
93%

ženy muži
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Věková hranice respondentů byla v rozmezí  65 - 90 let. 

 
Věk 
 

Věkové rozmezí počet % 
Celkem 15 100 
65 – 70 1 6,7 
80 – 90 14 93,3 
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5.4 Výběr vzorku 

      Výběr vzorku byl proveden v domě zvláštního určení v Praze 6. Respondenti byli 

seznámení s účelem šetření a testování se zúčastnili dobrovolně.  

S výsledky byli následně seznámeni.  

 

5.5 Místo šetření 

      Místem šetření byl dům zvláštního určení v Praze 6, kde jsou pronajímány byty 

seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům. 

       

5.6 Postup při šetření  

      Výše uvedený test jsem získala v ordinaci praktického lékaře. Celý test lze nalézt        

v příloze č. 3. Pro získávání informací o seniorech jsem vypracovala dotazník, který mi 

umožnil na základě výpovědi respondentů získat potřebné informace k mému šetření. 

Příprava materiálů nebyla tak náročná, o to náročnější bylo získání důvěry, pochopení a 

náklonnosti k mému úkolu ze strany obyvatel domu. Práci se seniory se věnuji již několik 

let a stále ve své profesi narážím na bariery, kterými se zabývám, a hledám ta správná 

řešení. Setkávám se s častým fenoménem v této oblasti a tím je komunikace. Navázat 

kontakt se seniorem a být pro něj důvěryhodnou osobou, které se bez obav a strachu otevře 

a povede s ním rovnocenný rozhovor, je velmi těžké, někdy prakticky nemožné. I 

komunikace mezi seniory samotnými je pro některé nelehká. 

S každým účastníkem šetření jsem pracovala jednotlivě, vysvětlila a zdůraznila jsem 

anonymitu a diskrétnost mého šetření. Dotazník a test jsem s respondenty vyplňovala na 

neutrálním místě v jídelně domu, kde nás nikdo nerušil, prostředí každý znal a tak měli 

všichni stejné podmínky. Setkání jsem směřovala na dny pracovního volna, kdy je v domě 

relativní klid. Z celkového počtu 65 obyvatel jsem pro spolupráci získala 25 respondentů. 

Při rozhovoru s nimi a vyplňování dotazníku a testu odmítlo spolupráci ještě dalších deset. 

Důvody odmítnutí byly různé, např: že se jedná o příliš intimní otázky, že nerozumí k čemu 

je to dobré, že žádnou depresi nemají.  Čtrnáct žen a jeden muž dotazník a test vyplnili. 

Všichni souhlasili a byli  mému úkolu nakloněni.  

S  odstupem času (cca jeden měsíc) jsem se dozvěděla, že některým respondentům moje 

dotazování a zapisování bylo nepříjemné. Jejich názor a postoj chápu. Charakteristické pro 
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seniory a seniorský věk je nedůvěra.  K jejich nedůvěře, kromě zklamání v osobním nebo 

profesním životě, mohou přispívat také media a denní tisk, která znejistí člověka i 

v produktivním věku.   

Co vedlo některé účastníky šetření ke změně názoru? Už jenom sám fakt, že jsou obyvatelé 

domu zvláštního určení, je může deprivovat. Nespokojenost dávají najevo svojí 

nepřístupností, nerozhodností a kverulantstvím. U některých přetrvává pocit, že jsou na 

obtíž, jiní vyžadují zvýšenou pozornost. S přibývajícím věkem se zhoršuje jejich zdravotní 

stav a pocit závislosti na druhých je stresuje a celkově psychicky vyčerpává. 

Nespokojenost, změny chování a nálad pramení i z nenaplnění jejich potřeb. Cítit se 

neohroženě beze strachu, úzkosti a zmatku je pro seniory velmi obtížné. Pokud jsou v 

dlouhodobém stresu mohou následně přejít do deprese. Mluvit se seniory otevřeně o 

depresi je prakticky nemožné. Většina z nich žije z předsudků a myslí si, že mít depresi a 

navštěvovat psychologa nebo psychiatra s sebou nese punc„blázna.“ Deprese je proto pro 

mnohé strašákem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

6 Vyhodnocení šetření deprese 

    Na šetření deprese spolupracovalo z celkového počtu 65 obyvatel pouze 15 respondentů  

1 muž a 14 žen. Věková hranice se pohybovala v rozmezí 65- 90 let. Z celkového počtu je 

pouze 1 respondent zcela osamělý, ostatní se stýkají s rodinou nebo známými. Pouze po 

bytě se pohybují 2 respondenti, ostatních 13 chodí ven. Vysokoškolského vzdělaní dosáhli 

2 respondenti, 10 ukončilo studium maturitou a 3 jsou vyučení. Příspěvek na péči I. stupně 

pobírají 2 respondenti a II. stupně 1 respondent. 8 respondentů je spokojeno se svou 

finanční situací, 7 je nespokojeno. Zájmům a koníčkům se věnují 3 respondenti. 

V této neformální skupině se prokázala přítomnost deprese u 53% zúčastněných 

(nestandardizované vyhodnocení). 

Výsledky podle norem české standardizace ukázaly, že se přítomnost deprese potvrdila u 

20% zúčastněných.  

Z tohoto vyhodnocení je patrné, že přítomnost deprese byla orientačním způsobem šetření 

prokázána. 
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6.1 Grafické vyhodnocení šetření Yesavage - zkrácená verze s 15 položkami testu-

GDS (Geriatric Depression Scalle dle Yesavage). 

A 

Údaje autora (nestandardizované) 
 

Body Vyhodnocení demence 
0 – 5 Normální starší osoby 
6 – 9 Pravděpodobná přítomnost deprese 
10 a více Přítomnost deprese 

Vyhodnocení 
 

Počet obyvatel Dosažený počet bodů % 
7 0 – 5 46,7 
7 6 – 9 46,7 
1 10 - více 6,6 
Celkem 15 - 100 

 
 

Vyhodnocení

6%

47%47%

0 - 5 b. 6 - 9 b. 10 - více b.

 
 

Z tohoto nestandardizovaného šetření vyplývá, že více jak polovina zúčastněných má sklon 
k depresi. 
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B 
 
Normy dle české standardizace 
 

Body Vyhodnocení 
0 – 7 Normální starší osoby 
8 – 12 Mírná deprese 
13 - 15 Těžká deprese 

Vyhodnocení 
 

Počet obyvatel Dosažený počet bodů % 
12 0 – 7 80 
2 8 – 12 13,3 
1 13 - 15 6,7 
Celkem 15 - 100 

 
 

Vyhodnocení

7%

80%

13%

0 - 7 b. 8 - 12 b. 13 - 15 b.

 
 
 
 

Podle české standardizace je v normě 80% zúčastněných a u 20% je přítomnost deprese 
potvrzena. 
 

 

 

  



 34 

7 Závěr šetření   

   Vlastní výzkum v domě zvláštního určení, který byl prováděn formou šetření, osobního 

dotazování a s pomocí zkrácené verze GDS-testu. Uplatněnou technikou byl rozhovor (face 

to face). Základním cílem práce bylo orientačním průzkumovým šetřením potvrdit nebo 

vyloučit přítomnost deprese u obyvatel domu zvláštního určení. Pomoc seniorům v oblasti 

depresivního onemocnění začíná diagnostikou. Orientační vyšetření deprese vykázalo 

přítomnost depresivních symptomů u 53% sledovaného vzorku seniorů u 

nestandardizovaného vyhodnocení a 20% sledovaného vzorku seniorů podle norem české 

standardizace. Žádný z účastníků mého šetření nenavštívil odborníka v oblasti psychologie, 

psychiatrie. Nikdo rovněž není uživatelem antidepresivní farmakoterapie. 

Depresí označujeme patologicky smutnou náladu neodpovídající okolnostem, provázenou 

snížením aktivity a nedostatkem energie. Častá jsou ranní pesima, člověk pociťuje 

intenzivní úzkost, má obavy z nového dne, objevují se pocity neschopnosti a selhávání. 

Dochází k ochromení vůle k běžným denním činnostem. U seniorů nemusí být symptomy 

deprese na první pohled patrné. Komplikací pro odhalení deprese je často osamocený 

způsob života. Senioři sami depresi považují za normu patřící k věku a jako nevhodné 

s těmito potížemi někoho obtěžovat.   

Pracovnici v sociálních službách jsou tedy první linií při odhalování a zprostředkování 

pomoci lidem s podezřením na depresivní onemocnění. Překážkou pro pomoc je převážně 

nedůvěřivý postoj seniorů, nedostatečná odborná péče v diagnostice i terapii. 
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8 Srovnání mého šetření se setřením Holmerová 2006 

    Problematikou depresivního syndromu u seniorů v domovech důchodců se zabývala 

v roce 2006 I. Holmerová, H. Vaňková, E. Dragomirecká, H. Janečková a P. Valenta. 

Výzkum byl prováděn u 122 osob (102 žen a 20 muži) žijících v 6 domovech důchodů 

v Čechách, pomocí 15 složkové škály deprese dle Yesavage(GDS). Průměrný věk obyvatel 

byl 81 let (v rozsahu od 63 do 96 let). Pouze 12 % osob žilo s partnerem, 12% bylo 

rozvedených, 5% svobodných a 71% ovdovělých. Mírná depresivita byla zjištěna u 40% 

osob, silná depresivita u 15%, bez známek deprese bylo 34%. U 11% bylo zjištěno, že jsou 

v normě, protože tito senioři byli léčeni antidepresivy. Depresivita nesouvisela s pohlavím 

ani věkem, ale významně vyšší byla u bezdětných osob a u osob žijících bez partnera. 

Vysoký stupeň depresivity vykazovali ti, kteří hodnotili hůře svůj zdravotní stav a 

pohyblivost, častěji uváděli bolest a nechuť k volnočasovým aktivitám. Pouze 44% seniorů 

bylo léčeno antidepresivy dle GDS pro silnou depresivitu, 16% seniorů s mírnými a středně 

depresivní příznaky, 19% seniorů bylo léčeno antidepresivy. Šetření se neúčastnili senioři 

trvale upoutaní na lůžko a 20% seniorů odmítlo vstoupit do studie. Dá se tedy 

předpokládat, že prevalence deprese může být ještě vyšší než u souboru, který se šetření 

účastnil. Přítomnost deprese u seniorů žijících v DD se prokázala.(Holmerová, 2006) 

     Při porovnání mého šetření deprese (2010) se studií Holmerové a kol. (2006) je patrné, 

že přítomnost deprese u seniorů v domě zvláštního určení a v domovech důchodců byla 

prokázána v obou případech. Pro porovnání jsem proto zvolila výzkum Holmerové a kol., 

kde jde ve své podstatě o podobný typ zařízení, ve kterém jsou umisťováni senioři sice za 

jiných podmínek a požadavků, ale stejně tak jako obyvatelé domu zvláštního určení jsou 

vytrženi ze svého přirozeného domácího prostředí, čím jim byl jejich vlastní byt nebo 

rodinný dům.   

     V obou případech jde o závažný aktuální problém a na základě těchto poznatků je 

potřebný další výzkum. Následně je třeba s výsledky šetření seznámit odborný i pomocný 

personál, o problému diskutovat v rámci pracoviště, vyměňovat si zkušenosti s jinými 

pracovišti stejného nebo podobného zaměření. V tom vidím cestu ke zlepšení fungování 

jednotlivých pracovišť a zlepšení péče o seniory. Výsledkem by pak jistě mohlo být 

kvalitnější prožití této životní etapy člověka.  



 36 

9 Závěr  

   Bakalářská práce je rozdělena do osmi kapitol. 

 Obsahem první kapitoly je terminologie vázaná na seniorský věk, jeho zvláštnosti 

v prožívání. V přehledu jsou uvedeny lidské potřeby, jejichž uspokojování je základním 

principem lidské existence. Jsou zde uváděny zásadní stresory ve vztahu k seniorskému 

věku.  

V druhé kapitole je prostor pro definici sledovaného onemocnění deprese. Je zde uvedena 

charakteristika onemocnění, diferenciální diagnostika, psychosociální faktory, terapeutické 

postupy.  

 Ve třetí kapitole je akcentován odborný přístup k lidem s depresí, tuto kapitolu považuji za 

stěžejní. Trpělivost, empatie a odborné znalosti v této oblosti jsou nedílnou součástí 

úspěšného směřování k danému cíli.  

Čtvrtá kapitola rekapituluje teoretickou část bakalářské práce.  

Vlastní výzkum prováděný v domě zvláštního určení je uveden v páté kapitole. Jako forma 

šetření bylo osobní dotazování a test. 

Šestá a sedmá kapitola vyhodnocuje výsledky šetření deprese podle Yesavage-zkrácené 

verze s 15 položkami testu GDS.  

V poslední osmé kapitole srovnávám výsledky mého šetření z roku 2010 s výsledky studie 

Holmerová 2006. 

 Denně se na ulicích, v obchodech, institucích apod. potkáváme se seniory, kteří zasahují 

do našeho života přímo i nepřímo. Každý z nich se nachází v jiné životní etapě, na kterou je 

různě vybaven. Může jí být zklamán a nechá o sebe pečovat, může se naučit se svými 

možnostmi zacházet a přiměřeně je používat nebo upadá do stavu beznaděje, smutku, 

stresu, deprese. Deprese je onemocnění, které lze léčit. Prvořadé je duševním onemocněním 

předcházet a to formou profesionálního a aktivního přístupu k seniorům. Věnovat jim 

zvýšenou pozornost v  oblasti uspokojování jejich vyšších potřeb a v případě propuknutí 

duševní nemoci volit správný přístup. 
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Význam této práce vidím v tom, že může posloužit jako metodický návod pro pracovníky 

v sociálních službách pro využití jednoduchého orientačního šetření na výskyt deprese. 

Pokládám ovšem za velmi důležité získané výsledky a postřehy předat odborným lékařům. 
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Příloha č. 1 

Grafy 
 
 
 
Rodinný stav 

Rodinný stav počet % 
Ženatý/vdaná 0 0 
Rozvedený/á 1 6,7 
Vdovec/vdova 10 66,6 
Svobodný/á 4 26,7 
celkem 15 100 

 
 

Rodinný stav

vdovec/vdova
66%

svobodný/á
27%

ženatý/vdaná
0%

rozvedený/á
7%

ženatý/vdaná rozvedený/á vdovec/vdova svobodný/á
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Příbuzní 
 

Příbuzní počet % 
Ano 14 93,3 
Ne 1 6,7 
celkem 15 100 

 
 

Příbuzní

Ano
93%

Ne
7%

Ano Ne
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Pohyblivost 
 

Pohyblivost počet % 
Ano 13 86,7 
 Ne 2 13,3 
celkem 15 100 

 
 

Pohyblivost

Ano
87%

Ne
13%

Ano Ne
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Vzdělání 
Výše vzdělání počet % 
Bez maturity 3 20 
S maturitou 10 66,7 
Vysokoškolské 2 13,3 
Celkem 15 100 

 
 
 

Vzdělání

vysokoškolské
13%

bez maturity
20%

s maturitou
67%

bez maturity s maturitou vysokoškolské
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Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti počet % 
I. 2 66,7 
II. 1 33,3 
III. 0 0 
IV. 0 0 

 
 

Stupeň závislosti

III.
0% IV.

0%

I.
67%

II.
33%

I. II. III. IV.
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Finanční situace 
 

spokojenost počet % 
Ano 8 53,3 
Ne 7 46,7 
celkem 15 100 

 
 
 
 
 

Stav finanční situace

Ano           
53%

Ne
47%

Ano           Ne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Zájmy a koníčky 
 
 

Ano-Ne počet % 
Ano 3 19,8 
Ne 12 80,2 
celkem 15 100 

 
 
 
 
 
 

Zájmy a koníčky

Ne
80%

Ano
20%

Ano Ne
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 Příloha č. 2                                                    
 Dotazník                                                 
 
                                               Dotazník 

 
 
 
 

Pohlaví: muž 
              žena 
 

Datum narození 

Nejbližší příbuzní: 
 
 
   Ano                                                  Ne 

Rodinný stav: svobodný 
                        vdaná/ženatý 
                        rozvedený(á) 
                        vdovec/vdova   

Pohyblivost po bytě                                           Pohyblivost  po venku 
 
         Ano                                  Ne                                Ano                                Ne 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: bez maturity 
                                               maturita 
                                               vysokoškolské 

 
Stupeň 
závislosti 

I. II. III. IV. 

                                                    
Jste spokojený(á) s Vaší současnou finanční situací: 
 
 
 
                                 Ano                                                              Ne 
_______________________________________________________________________________ 
Máte nějaké zájmy, koníčky: 
 
 
                                  Ano                                                            Ne 
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Příloha č. 3  
GDS-zkrácená verze-Záznamový arch 
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 Příloha č. 4 
GDS- zkrácená verze-Šablona pro vyhodnocení 


