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ANOTACE 

Diplomová práce s názvem „Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním 

zařízení“ je zaměřena na porovnání výzkumných šetření dvou skupin seniorů – žijících 

ve vlastním domácím prostředí anebo v zařízeních poskytujících institucionalizovanou péči. 

Teoretická část má čtyři kapitoly: Stárnutí, Hodnoty v životě seniora, Sociální práce se seniory 

v různých prostředích, Vliv institucionalizace na seniora. Literární analýza odborné literatury 

vychází ze zadání diplomové práce s přihlédnutím k potřebám praxe. Hlavním obecným cílem 

výzkumné části v páté kapitole je posoudit vnímání stáří, rizik a omezení souvisejících 

s přechodem z domácího prostředí do institucionálního zařízení samotnými seniory, možným 

kladům či negativům. K získání dat jsem volila dotazníkovou metodu. Tvorbu dotazníků 

ovlivnila moje víceletá praxe i osobní zájem o problematiku zásadní změny v životě seniora. 

ANNOTATION 

This diplomawork „The consequences of the institutionalization of the senior 

in residential facility“ is based on a comarationof a researchamong two senior groups – living 

in his or her own homeenvironmentor in residentialinstitutional facility. The theoretic part 

consists of fore chapters: Ageing, Health as a Value, A Work with Seniors in Different 

Environment, The Impact of institutionalization on Seniors. A literary analysis of studied 

scholarly literature is based on the diploma work task, taking the practical needs into its 

account. The main general goal of a research part is to evaluate a perception of ageing. The 

main general goal of the research part is to survey the perception of ageing, risks and 

limitations related to overcome from home to institution percieved by seniors coupled with 

possible pros and cons. I used a questionnaire for my research. During the data acqusition 

I was influenced by my long practise with seniors in residential facility and my personal 

interest in the issue of fundamental change in senior’s life. 

Klíčová slova: domovy pro seniory, komunikace, kvalita života, rezidenční zařízení, rodina, 

senior, stáří, zdraví 

Key words: senior homes, communication, quality of life, residentialfacility, family, senior, 

oldage, health. 
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PROLOG 

Existenciální výpovědi filozofa prof. ThDr. Zdeněka Kučery, Dr.phil.h.c., filozofa, 

teologa a emeritního děkana Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Stáří nezáleží v počtu let, stáří je stav. 

Přichází v preseniu po špičkách, nepozorovaně a najednou je tu. 

Je psychofyzickou fází života, tak jako dětství se svými vnitřními zákonitostmi. 

Pro ně je charakteristické objevování – sebe i světa – a nekonečný obzor času. 

Stáří charakterizuje hodnocení – sebe i světa – a vědomí konce. Ten nastane někdy 

a někde – dej Bůh, aby to nebylo na ulici či přímo na přechodu mezi auty a cizími lidmi nebo 

v tramvaji. Jistota je tu, že přijde, ale jak se ohlásí? Šťastná smrt, anebo bolestné umírání? 

Stáří není pocit, jak často říká, stáří je stav, jak člověk prožívá sebe a svět. Bolí – není 

rozhodující, kde a jak – bolest prochází tělem, ať je v akci nebo v klidu. To není příjemné, 

ale není zlé, protože neohrožuje existenci. Bytí je ohroženo slabostí a vratkostí celku, jejímž 

výrazem je výpadek v koordinaci funkcí těla nebo i ztráta orientace. Ve stáří se člověk 

pozvolna, po špičkách vytrácí ze světa a přesouvá se TAM… 

Ten posun otvírá zostřenější vidění na dobro a zlo, na střed a vztahy periferní. Přináší 

hlubší jistotu v oblasti ducha, rozhodnost a odvahu. Vyzrálé stáří nakonec eliminuje i bolest. 

Bolest v duši, ale i bolest v těle. Najednou nic nebolí, nic neohrožuje –  apatheia, ataraxia 

v antickém slova smyslu. To není lhostejnost, naopak, zostřené vidění světla a tmy, dne 

a noci, je to angažmá pro život, v němž však můj subjekt nehraje primární a určující roli. Svoji 

identitu zakouším spontánně jako darovanou. Kristova cesta na Kalvarii nepřipadá jako 

hrozná a cizí, nýbrž je blízká a budí porozumění. Je to znamením Velkého pátku pro mne 

osobně? Mohu doufat ve Vzkříšení?  Rozpuk nového dne je darem, který vybízí k činnosti, 

k tvorbě, ke smysluplnému bytí TU. Ve stáří vím, co je DASEIN. Je to radost, primární, 

originální radost z existence, jež stále ještě vzdoruje nicotě. Až do konce. 

Zdeněk Kučera 30. 03. 2013 
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ÚVOD 

Je nesnadné nalézt uspokojivou definici okamžiku, ve kterém končí střední věk 

a začíná stáří, kdy se znaky mladé dospělosti transformují ve znaky dospělosti pozdní. Stáří 

je součástí kontinuální proměny člověka, je závěrečnou fází lidského vývoje. Stárnout 

začínáme okamžikem početí a léty si na to zvykáme. Psychologický konec mládí a zásadní 

přelom v životě nastává uvědoměním si, že už nestačíme realizovat úplně všechno.  

V průběhu řady let se proměňují fyzické i psychologické znaky, člověk nezestárne 

„přes noc“. Obecně platí, že stárnutí a stáří s sebou přinášejí zhoršení tělesného a duševního 

stavu a postoj k nim bývá individuálně rozdílný, stejně jako ke světu a k sobě samému.  

Dosažené zkušenosti a zážitky se staly nezměnitelnou součástí osobnosti a člověk 

se ve stáří musí vyrovnat se svým životem. Jeho postoj je převážně bilancující, ve větší míře 

zaměřen do minulosti, bez tendence něco výrazně měnit. Nechce měnit ani okolní svět, 

ani svoje prostředí, ve kterém se dobře vyzná a může se cítit i jeho spolutvůrcem.  

A právě změna prostředí, domova je tématem mé diplomové práce „Důsledky 

institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení“. Částečně vyjdu ze své bakalářské 

práce na téma „Výchova k lidským právům“ (2011), ve které jsem se zabývala povědomím 

o existenci a dodržováním lidských práv v cílové skupině seniorů. V preambuli k Listině 

základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku našeho státu, se mluví 

o „neporušitelnosti přirozených práv člověka“. To, že se lidská práva nazývají v ústavě 

přirozenými, není náhoda. Chybou je však domnívat se, že pouhým jejich zformulováním 

dojde jejich naplnění. Bez určení zodpovědnosti za jejich provádění nelze vystačit s apelem 

na lidská práva, na humanismus péče, který nelze jen předstírat tím, že vykonavatelé péče 

jsou naučeni „humánnímu“ chování pomocí převzatých frází a prázdných úsměvů. 

Otázky kolem rozhodování se, zda odejít včas do rezidenčního zařízení a využívat 

institucionalizované péče nechce nikdo moc řešit, a přesto je nad míru aktuální vzhledem 

ke společenské situaci. Senior v skrytu duše spoléhá, že to „nějak“ dopadne a jeho nejbližší 

v podstatě také. Obavy podpořené zkušeností z dob nedávno minulých vyvolávají nejistotu 

a někdy i strach z budoucnosti v zařízení. A protože se otázce kolem stáří svých rodičů 

a později i vlastního jen těžko můžeme vyhnout, pokládám za důležité ji otevřít. Domnívám 
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se, že aspoň na chvilku u respondentů došlo k zamyšlení a bohužel někdy i ke smutku 

nad vlastním životem, který končí v zařízení, kam dobrovolně nikdy nechtěli. Tehdy se ptají 

po smyslu života ve stáří. 

Aby se mi co nejméně stalo, jak popisuje prof. Helena Haškovcová v úvodu své knihy 

Fenomén stáří, že uchopím téma povrchně a výsledky provedeného výzkumu budu 

interpretovat „jako z rychlíku“, pro poznání problematiky stáří jsem učinila v průběhu 

posledního kalendářního roku následující kroky.  

Jednu z praxí jsem vykonala v Domově sv. Aloise v Plzni, v zařízení Městské charity 

Plzeň. Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného 

života seniorů s poruchami paměti. Znalost prostředí Městského centra sociálně 

rehabilitačních služeb Domažlice, kam jsem pravidelně po dobu šesti let docházela v pozici 

učitelky odborného výcviku pro obor „Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních –

 pečovatelské práce“ mi výrazně pomohla při osobním kontaktu s obyvateli zařízení 

při dotazníkovém šetření. V Městském domově pro seniory Domažlice (součást centra) jsem 

vykonávala odbornou praxi a po absolvování rekvalifikačního kursu pro pracovníky 

v sociálních službách – přímé obslužné péče jsem na tuto pozici v zařízení nastoupila. Osobní 

kontakt s klienty seniory v každodenní péči se mi stal nenahraditelnou zkušeností z těch 

nejintimnějších setkání, při kterých jsem měla to štěstí, že jsem se mohla opírat o znalosti 

získané během studia. Kromě toho jsem při dotazníkovém šetření osobně pracovala 

se seniory v jejich přirozeném prostředí. 

A tak věřím a doufám, že i já sama se dokázala otevřít pochopení stáří kolem nás 

i v nás samých a obecně platnou představu o stáří podrobila odpovědnému zkoumání. 

Na závěr úvodní části bych si dovolila osobní odbočení a ráda tak vzpomněla na svoji 

babičku, u které jsem vyrostla a prožila dětství. Bylo krásné a ve své podstatě bezstarostně 

hravé, takové, jak ho známe z knihy Boženy Němcové „Babička“ či ze stejnojmenného filmu, 

jak předlohu v roce 1971 ztvárnil režisér Antonín Moskalyk.  

Ne každé dítě má to štěstí mít takovou babičku a ne každá babička či dědeček mají 

to štěstí sdílení lásky se svými vnoučaty. Obě strany by si to dozajisté zasloužily. 
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1 Stárnutí 

Motto: „Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce stárnout!“ JONATHAN SWIFT 

Mluvíme-li o stárnutí, musíme brát v úvahu celý průběh lidského života. Vývoj člověka 

je neustálý sled změn a proměn trvajících až do naší smrti. Čistě teoreticky vzato, neexistuje 

absolutní hranice stárnutí organismu. Z evolučně–biologického hlediska představuje stárnutí 

přirozený proces, který však není optimalizovaný, protože živé organismy investují 

do rozmnožování a nikoli do prodlužování života. Stárnutí totiž začíná již v okamžiku 

oplodnění, dotýká se všech aspektů života počínaje jednotlivou buňkou a konče celou 

kulturou. Stárnutí je kategorií procházející napříč ostatními, potká každého bez ohledu 

na to, zda chceme nebo ne. Stárnutí je aktuální, pokud uběhlo mnoho času v životě jedince, 

nikdo si to nemusí přát, prostě se to děje. 

Do jisté míry naivní pohled na stárnutí popisuje pouze ztráty, tak je totiž nejčastěji 

chápáno. Velké množství studií, týkajících se jednotlivých dovedností, kterých s přibývajícím 

věkem ubývá, potvrzují pravdivost předchozí věty. Rozhodně to ale není všechno, co lze říci. 

Tělesné schopnosti ubývají předvídatelně, proto se mění přístup k vlastní tělesné schránce. 

Člověk se stává vybíravějším v tom, čím se zabývá, soustředí se na optimalizaci věcí, které 

dělá a úkolem pro něj a jeho mozek je získat ve stáří „něco víc“ při menší námaze. Jinak 

řečeno, úspěšné stárnutí je podmíněno duševním stavem. 

Definice stárnutí 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat stárnutí. Známý badatel v oblasti stárnutí 

Paul B. Baltes řekl: „Stárnutí je tělesný, psychologický, sociální a duševní jev.“ 

Stáří se vyznačuje plasticitou – tvárností, variabilitou mezi funkcemi a osobami 

a vysokou mírou biografické individuality. Na základě společenského pokroku a osobního 

nasazení jedince lze stáří „lépe utvářet“. Rané stáří se stalo přijatelnější, tělesná a duševní 

zdatnost dnešních sedmdesátníků je celkově mnohem lepší než u stejně starých minulé 

generace, prodloužila se průměrná délka života, zrání tedy nemusí vždy představovat 

úpadek. Teprve patologie např. stařecká demence – stanovuje hranice.  

V širším pojetí je stárnutí „univerzální proces postihující živou hmotu“ (Kalvach a kol., 

2004, str. 67). Začíná vznikem plodu a narozením jedince.  
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Stárnutí v užším slova smyslu popisuje Pacovský (1990) jako přechodnou vývojovou 

periodu mezi dospělostí a stářím, přičemž strukturální a funkční změny v něm vzniklé jsou 

regresivní, nevratné a neopakují se. Stárnutí tedy představuje neodvratný fyziologický děj, 

který je cestou do stáří. 

1.1 Stáří 

Stáří (senium) je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná 

se o projev a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou inter-

individuální variabilitou (Kalvach a kol., 2004). Na charakteru stáří se podílí řada faktorů, 

např. zdravotní stav, životní styl, vlivy sociálně ekonomické a psychické.  

Stáří je podmíněno věkem jedince. Výši věku lze vymezit na základě několika kritérií. 

Rozlišujeme: 

 Kalendářní (chronologický) věk: Je určen datem narození, lze jej přesně vymezit. 

 Sociální (sociálně-historický) věk:Vyjadřuje, jak by se měl jedinec určitého 

biologického věku chovat dle společenských měřítek. Zachycuje změny sociálních rolí, 

životního stylu, ekonomické situace apod. 

 Biologický (funkční) věk: Vystihuje biologické stárnutí organismu. 

 Psychologický věk: Jedná se o subjektivní vnímání vlastního věku, poukazuje 

na psychický stav jedince. 

Periodizace stáří 

Odborníci doposud nevytvořili jednotnou, všeobecně uznávanou periodizaci stáří. 

Neshodují se na vymezení počátku etapy stáří, ani na počtu fází, do kterých se stáří člení. 

V průběhu historie a s prodlužující se délkou života člověka se pojetí stáří měnilo. 

J. A. Komenský popsal stáří jako dvě etapy: 

- starý muž: 35-42 let 

- kmet: 42 let a výše 
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Příhoda (1974) považuje za sénium období od 60 let. Rozčleňuje jej do tří fází: 

- časné stáří (stárnutí, senescence): 60-74 let 

- vlastní stáří (kmetství, sénium): 75-89 let 

- dlouhověkost (patriarchum): 90 let a výše 

Švancara (1983) zahrnul stáří do jediné etapy začínající v 65 letech věku, přičemž věk 80 let 

a více označil jako věk vysoký.  

Haškovcová (1989) chápe vyzrálé stáří jako tzv. pokročilý věk, který trvá od 75 do 89 let. 

Výstižně poukazuje na fakt, že společnost pokládá za starého toho člověka, který 

má vzhledem ke svému věku nárok na starobní důchod. 

Současná gerontologie užívá členění stáří, které navrhla Neugartenová (1966): 

- mladí senioři: 65-74 let 

- staří senioři: 75-84 let 

- velmi staří senioři: 85 let a výše 

Senior - z latinského „senex, senis“ - starý, druhý stupeň senior, starší - má více 

významů - "starší" v protikladu k "mladší" (junior), člověk v letech, starý člověk, stařec 

Pro zjednodušení rozlišíme druhou polovinu lidského života a použijeme členění: 

- Střední nebo zralý věk 45 – 59 let 

- Vyšší věk nebo rané staří 60 – 74 let 

- Stařecký věk – sérum – vlastní stáří 75 – 89 let 

- Dlouhověkost – kmetství 90 a více let 

Periodizace stáří souvisí s prodlužováním věku a u lidí v období po dosažení věku 

60 či 65 let tak vzniká potřeba odlišit různé etapy životního cyklu, rozdílné společenské 

a psychické potřeby. V období vlastního stáří nastává úpadek téměř ve všech oblastech 

lidského života, přibývá patologie, stařecké multimorbidity. 
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1.2 Populační stárnutí v zorném úhlu demografie 

Demografie je věda, která zkoumá počet, složení vývoj a zákonitosti vývoje 

obyvatelstva, nepozoruje určitého jedince, ale různá seskupení obyvatelstva. Její hlavní 

výzkumnou metodou je demografická statistika a úkolem je při znalosti očekávaných 

podmínek dojít k formulaci zákonitostí, za nichž bude probíhat vývoj v budoucnosti. 

Vzhledem ke zdravotní péči o obyvatelstvo je zvláště důležité sledování „složení podle věku“, 

protože každý věk má svou odlišnou zdravotnickou problematiku. Věková struktura 

obyvatelstva je výsledkem dvou protichůdných demografických jevů – porodnosti 

a úmrtnosti. Grafickým vyjádřením věkové struktury je tzv. věková pyramida nebo strom 

života. 

V demografii měl dlouho neotřesitelnou váhu tzv. Gompertzův zákon z roku 1825, 

kdy britský pojišťovací matematik formuloval rovnici, která dokazovala, že v biologickém 

světě se úmrtnost zvyšuje exponenciálně s věkem. V 60. letech dvacátého století byla často 

zmiňována populační exploze ve Zprávách o stavu planety Země tzv. Římského klubu. Místo 

hrozby absolutního přelidnění se dostavuje fenomén demografického stárnutí. Ke stárnutí 

totiž přispívá zvyšující se délka života.  

Tabulka č. 1: Střední délka života = naděje na dožití při narození. Udává počet let, které má 

narozená osoba naději prožít při stávajících úmrtnostních poměrech 

Časové určení Místo určení Střední délka života 

Doba paleolitická  19,9 let 

Středověk  28, 1 let 

II. polovina 19. století V Evropě 41,0 let 

do roku 1900  50 let 

1930  62 let 

1965  72 let 

Současnost  70 – 80 let 

V roce 2002 demografové v OSN poprvé zaznamenali jev, který nemá v dějinách 

obdoby. Počet obyvatel ve světě se nejen nezvyšuje, ale naopak klesá, všechny společnosti 
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tedy brzy začnou stárnout. Od roku 1972 se porodnost celosvětově snížila na polovinu. 

Aby se jakýkoliv národ reprodukoval, musí porodit každá žena průměrně 2,1 dítěte. Této 

úrovně porodnosti podle odborníků nedosahuje ani jeden vyspělý industriální stát. 

70% stávajících obyvatel z vyspělých západních zemí se však může těšit na život delší než 

65 let, v porovnání k roku 1900, kdy se tato naděje naplnila jen pouhým 25% předchůdců.  

Postupně dochází k radikální změně věkové struktury. Z průřezové statistiky „Senioři“ 

Českého statistického úřadu můžeme vyčíst data o procentuálním zastoupení populace 

ve věku 65 a více let v České republice za rok 2011, což činí 15,5% z celkového počtu 

obyvatelstva. 

Graf č. 1: 

Zdroj dat: 

 Eurostat,, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori 

Podíl a počet starších a starých osob u nás trvale vzrůstá a doplňuje tak opačný proces, který 

sledujeme v nejmladší populační skupině obyvatelstva do 14 let. 

Rčení, že „Člověk je pouze tak starý, jak se cítí“, je sice velmi banální, přesto však 

naznačuje fundamentální biologický vztah. 

1.3 Teorie adaptace ve stáří 

Ještě než se budeme adaptovat na stáří, neměl by nikdo z nás zapomínat na přípravu 

na stáří a považovat ji za celoživotní úkol. Můžeme ji rozdělit do tří základních fází: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori
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- Dlouhodobá příprava na stáří by měla vycházet ze skutečnosti, že jedinec v každé 

etapě ontogenetického vývoje určuje do značné míry kvalitu svého života. Jde tedy 

o celoživotní výchovné, vzdělávací působení na celou populaci. 

- Střednědobá příprava na stáří by měla začít ve vyšším produkčním věku a soustřeďuje 

se na tři okruhy: 

o V biologické rovině – osvojení si správného životního způsobu /výživa, 

odpočinek, pohyb/ 

o V psychické rovině – naučit se praktikovat zásady duševní hygieny a postupně 

akceptovat stáří jako součást vlastního života 

o V sociální rovině – soustředit se na mimopracovní aktivity, vytváření 

a udržování vztahů mimo vlastní pracoviště, věnovat se koníčkům 

- Krátkodobá příprava na stáří (bezprostřední příprava na odchod do důchodů) 

se zahajuje asi 3 – 5 let před předpokládaným odchodem do penze, což samo o sobě 

je náročné období pro ztrátu dosavadního sociálního postavení. Hovoří se proto 

o „důchodové krizi“, akceptace role „důchodce“, pozornost si zasluhují měnící 

se vztahy v rodině.  Přichází poměrně dlouhé období mezi ukončením ekonomické 

aktivity a počínající závislostí ve stáří /úprava bydlení vzhledem k měnícímu 

se zdravotnímu stavu/, proto je žádoucí ho naplnit kvalitní a hodnotnou činností. 

(in Pacovský, 1990). 

Svět je tentýž pro staré i mladé, jen se obě skupiny na něj dívají různě. V důsledku 

demografického stárnutí a aktuálních makrospolečenských procesů vyplývá důraz 

na budování sociálně gerontologické teorie vycházející z potřeb praxe včetně sociální práce. 

Společným tématem všech teorií je redukce zdrojů v průběhu stárnutí a stáří, různě 

se dotýkají způsobů vyrovnání se s úbytkem „funkčních kapacit“. Je posilován zároveň 

s požadavkem na rozvoj „multidisciplinární či interdisciplinární studia stárnutí a stáří 

je zároveň posilován zájem o sociálně gerontologické teorie.“ 

Všímat si musíme empiricky potvrzené redukce sociální interakce ve stáří. Teorie 

sociální směny (1961) vysvětluje, jak senioři- aktéři participují na sociální interakci 

jen, pokud odměny převyšují náklady nebo se jim alespoň rovnají. A protože senioři obvykle 



17 
 

disponují menšími zdroji než mladší lidé / mají nižší příjmy, méně energie, horší zdraví, 

neodpovídající vědění, nižší status, tudíž i moc/, pak pokles nebo ztráta adekvátních 

„směnných komodit“ vychyluje rovnováhu sociálních vztahů v neprospěch seniorů 

narůstajícími interakčními náklady jejich mladších partnerů. Asymetrii vztahů se snaží senioři 

překonat snížením sociální interakce či vyvázáním ze vztahu za podpory konceptu 

„limitovaného času“. S vědomím zkracující se životní perspektivy upouštějí od dlouhodobých 

cílů a aktivně, vědomě si vybírají vztahy emocionálně nosné a pro ně uspokojující. Snaží 

se o „maximalizaci zisku“ v rámci interakce s významnými druhými anebo „minimalizaci 

ztrát“ spojenou se zatěžujícími kontakty. Zúžení sociálních sítí ve stáří je tak důsledkem 

aktivního vytváření sociálního prostředí seniory, způsobilými prosazovat v sociální interakci 

svou vůli. 

Teorie selektivní optimalizace s kompenzací (Baltes a Baltes, 1990) je jedním 

z nejpropracovanějších modelů adaptace (viz schéma), má širší platnost, jelikož popisuje 

obecný proces adaptace. Bere v úvahu důležitost druhých lidí/partnerů či partnerek, 

dospělých dětí/, podíl stárnoucích jedinců na definování cílů (selekce), poskytování 

chybějících prostředků (kompenzace) a vytváření odpovídajících příležitostí (optimalizace). 

Přesto zaznívá varování ze strany jiných odborníků před „automatickým ztotožněním 

závislosti ve stáří s nekompetencí starých lidí“. (in Sýkorová, 2013, s. 63-5). 

Schéma č. 1: Model selektivní optimalizace s kompenzací- Baltes a Baltes, 1990 

(in Matoušek, 2013, s. 64) 
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2 Hodnoty v životě seniora 

Hodnotami nazýváme jakékoliv hmotné nebo pomyslné objekty, ke kterým 

zaujímáme hodnotící postoj, kterým připisujeme významnou úlohu v životě a snahu o jejich 

dosažení pociťujeme jako nutnost. Je to „něco“, co má pro člověka cenu, co uspokojuje 

nějakou jeho potřebu, pro co je ochoten vynaložit úsilí“ (Gladkij, 1998, s. 58).  

2.1 Zdraví jako hodnota 

Zdraví je důležitou hodnotou a podle celostátního průzkumu je občany deklarováno 

na prvním místě mezi životními hodnotami s velkým náskokem. Hodnotu „zajištění dobré 

lékařské péče“ oceňují vysoce hlavně ti, kdo ji potřebují. Souvislost nacházíme především 

u osob s věkem nad 55 let a těmi, kteří byli v posledních třech letech vážněji nemocní 

či udávají velmi časté návštěvy u lékaře. Změnil se postoj ke zdraví – zdraví se stalo 

příznakem kvality života a nemoc přestala být spojována s jeho bezprostředním ohrožením. 

Jak j. Alan správně říká: „Důvěra ve zdraví a uzdravení provází dnes lidský život tak silně, 

že je během stárnutí spojována dokonce s představou oddálení smrti.“  (Alan, 1989, s. 393). 

Vnímání zdraví jako hodnoty vyvolává u jedince i u společnosti postojovou reakci, 

která je předpokladem k jednání. 

Sociálně lékařské myšlení vychází z celostního pojetí lidského zdraví a nemoci 

v jednotě biologických, psychologických a společenských hledisek (Gladkij, 1998, s. 3). 

Zdravotní stav obyvatelstva je odrazem působení přírodního, ale zejména sociálního 

prostředí, člověk se podílí na změnách svou činností a rozhodováním. Společnost tak utváří 

svůj způsob života i svůj způsob nemoci a umírání.  Sociální lékařství chápe člověka jako 

společenského jedince, jenž je součástí společenských skupin, má své místo ve společenské 

struktuře, žije v určitém společenském systému a v tomto kontextu také jedná (Gladkij, 

1998, s. 5). 

2.1.1 Pojem zdraví a nemoc 

Mít dobré zdraví je přirozenou lidskou potřebou, je důležitým předpokladem 

zachování společenských funkcí a smysluplného života.  



19 
 

Zdraví a nemoc představují krajní polohy kontinuálního procesu, dva konce 

kontinuální řady odlišných kvantit, při jejichž mezních hodnotách dochází ke změně kvality. 

Snaha o vymezení pojmů je téměř tak stará jako lékařská věda. Zdraví patří podle Žáčka mezi 

tzv. primitivní pojmy, které intuitivně dobře chápeme, které však lze velmi obtížně exaktně 

definovat. Československá definice Wolfova a spol. zní: „Zdraví je harmonicky vyvážený 

tělesný a duševní stav člověka, provázený pocitem spokojenosti, v němž je člověk subjektivně 

bez potíží a objektivně bez lékařského nálezu.“ Z toho je vyvozováno, že nemoc je vlastně 

hledáním ztracené rovnováhy (in Gladkij, 1998, s. 15-17).  

Důsledky nemoci pro jedince a společnost 

Pojmy zdraví a nemoci nelze oddělovat od člověka v celé plnosti jeho života, následky 

vzniku a rozvoje nemoci se pak projevují v životě člověka jako sociální bytosti (role), v jeho 

cítění (pocity a emoce), postojích a chování. Člověk poruchu zdraví vnímá, neboť 

je provázena subjektivními obtížemi a poruchami funkcí.  

S vnímáním nemoci narůstají obavy o další existenci (nutnost podstoupit zákroky, 

narušení společenských vztahů) a nakolik nemoc změní způsob jeho života.  

Autoplastický obraz nemoci (Gladkij, 1998, s. 65) 

Psychology tak bývá nazýváno subjektivní prožívání a na něm závislé chování. Má tyto 

stránky: 

 Senzitivní – vnímání potíží, bolesti 

 Emoční – strach, úzkost, naděje 

 Volní – úsilí odolávat nemoci, rozhodnutí navštívit lékaře 

 Informativní – znalost o nemoci a jejím léčení 

Autoplastický obraz nemoci je v úzkém vztahu k: 

- Povaze poruchy zdraví 

- Sociálnímu postavení člověka – sociální role  

- Prostředí, v němž člověk žije – očekávání ostatních – nemoc narušuje schopnosti plnit 

v žádoucím rozsahu požadavky – u seniorů – úloha člena rodiny, společenského 

kolektivu 

- Psychické výbavě člověka 
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Graf č. 2:Sociologický model nemoci – Purola 1971 (in Gladkij, 1998, s. 66) 

 

 

 

 

  

 

 

Z toho vyplývá, že nemocný by se neměl stát jen „nositelem nemoci“, ale zůstat 

člověkem s určitými osobnostními rysy. Jakmile nemocný vyhledá zdravotnické zařízení, 

stává se pacientem s jistými právy a povinnostmi. Očekává se od něj přijetí sociální role 

pacienta a v případě znemožnění plnění dosavadních společenských závazků legalizuje 

nemoc osvobození od jejich plnění. 

2.1.2 Důležité geriatrické syndromy – nejčastější problémy starého člověka 

Období stáří se celosvětově věnuje velká pozornost, jelikož lidská populace stárne 

(rodí se málo dětí), dožívá se delšího věku i za cenu řady nemocí a ztráty soběstačnosti. 

Problematikou starých lidí, stárnutím se komplexně zabývá obor gerontologie (geron =řecky 

starý člověk, logos = řecky věda). Má řadu podoborů: geriatrie /choroby ve stáří/, 

gerontopsychologie /psychické změny a poruchy ve stáří/, gerontohygiena, 

gerontopedagogika, gerontosociologie. 

Specifické geriatrické syndromy mají některé společné charakteristické znaky a jejich 

základní znalosti spolu s nejčastějšími problémy „starých nemocných“ (Pacovský, 1994) jsou 

předpokladem kvalitní péče. Mezi zvláštnosti chorob ve stáří patří neoddělitelné spojení 

zdravotní a sociální problematiky a tato mimořádně důležitá teze vede skrz celou práci jako  

červená nit. 

Porucha zdraví starého člověka má vždy sociální důsledky, nemoc se pro něho 

a o něj pečující stává sociální událostí. Nejpodstatnější je ztráta soběstačnosti a nárůst 
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závislosti. Akutní psychosociální problém (závažná životní událost) často vyvolává nápadné 

zhoršení somatických potíží a k dekompenzaci chronických onemocnění. 

Obecná charakteristika specifických geriatrických syndromů (viz Pacovský, 1994, s. 81) 

A. Jsou projevem nějaké patologické situace starého člověka. Jsou charakterizovány 

tím, že jsou buď pro vyšší věk typické až specifické nebo se ve stáří vyskytují velmi 

často a mají odlišnosti od týchž situací v nižších decenniích. 

B. Jsou nejen projevem choroby, nýbrž představují pro starého člověka problém a musí 

být jako takové posuzovány a řešeny. 

C. Geriatrické symptomy a syndromy jsou komplexní, což znamená, že mají současně 

složku somatickou, psychickou i sociální – uvnitř každého segmentu se uplatňuje vždy 

několik faktorů současně. V péči o starého nemocného je proto zásada komplexnosti 

základem. 

D. Rozpoznání a správné zhodnocení kteréhokoliv typického geriatrického syndromu 

má být následováno intervencí ve prospěch geronta. Znamená to současně léčení 

a pečování, péči profesionální i laickou, individuální i společenskou, zdravotní 

i sociální. 

Profesor Rabušic v práci „Česká společnost stárne“ konstatuje, že problémy stáří 

jsou častým tématem studií sociologů. Ti si především kladou otázky o vztahu mezi 

populačním stárnutím, statusem a prestiží starých osob. Ptá se, zda bude pokračovat trend, 

který přinesla modernizace a který vedl k nízkému sociálnímu postavení seniorů. 

Demografické zdůvodnění argumentuje výrazným zvýšením počtu starých osob, které ztratily 

punc vzácnosti a výjimečnosti. Sociologické zdůvodnění se opírá o zlom monopolu staré 

generace na vědění typické v tradiční společnosti. 

V moderní postindustriální době postupují egalitarismus a individualismus, naproti 

tomu pocity účasti, soucitu a shovívavosti vůči starým lidem. Tak se vedle diskriminačního 

či zatracujícího postoje připojil i postoj paternalistický. Přesvědčení, že je potřeba seniorům 

pomáhat, poskytovat milosrdenství a péči. Jednou z forem, jak toho dosáhnout, je skrze 

komunikaci. 
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2.2 Komunikace jako zdroj kontaktu s klientem 

Motto: „Svou přirozeností jsme dialogické bytosti.“ ROMANO GUARDINI 

Člověk nikdy nežije osamocen. Lidé žijí v rodinách, pracovních kolektivech, mezi 

přáteli, kde se pohybují, komunikují mezi sebou (Lejska, 2003). Život člověka se váže 

na vnitřní a vnější prostředí. Komunikace ve vnitřním prostředí zajišťuje vnitřní uspořádání 

orgánů a jejich funkcí. Základem jsou zděděné informace zárodečných buněk, které určují 

a řídí tělesný růst i psychosomatické vlastnosti. Harmonický rozvoj organismu se umožňuje 

mezibuněčnou výměnou informací a jako celek udržuje vzájemnou komunikaci všech jeho 

částí. A jako každý organismus je i člověk spojen se svým prostředím, v němž žije. Jde tedy 

vztahy vzájemného přizpůsobení neboli adaptaci (Sovák, 1989).  

Etymologie a definice pojmu komunikace 

Komunikace je základem všech sociálních interakcí a zároveň v literatuře nenajdeme 

jednotnou definici. Etymologicky vychází z latinského slova „communicare“ – dělit 

se s někým o něco, dávat někomu podíl na tom, co mám já nebo ze slova „communitas“ – 

společnost, vlídnost, laskavost. 

Sociálně-psychologické a komunikační modely se začaly v sociální práci uplatňovat 

v souvislosti s výsledky bádání, které sociální psychologové učinili o lidské komunikaci 

(Navrátil, 2001, s. 87). Tomu odpovídá i definice Klenkové (2006), která popisuje komunikaci 

jako obecně lidskou schopnost užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování 

mezilidských vztahů. 

„Dialog je vztahovým děním, jehož smysl se nevyčerpává přenášením informací nebo 

vytvářením konsenzu, týká se lidí ne jako zpředmětnitelných a zastupitelných jednotek, 

ale jako jedinečných osob s vlastní svobodou a odpovědností. Jejich vzájemné porozumění 

je cílem dialogu.“ (Poláková, 2008, s. 8)  

Na komunikační dovednosti ošetřujících je kladen velký důraz a „poskytnutím trochu 

lásky“ se rozumí vstřícná a častá komunikace. Někteří lidé a pomáhající nevyjímaje, užívají 

jazyk se záměrem druhé – jim „svěřené“ ovlivňovat. Tato možnost jim dává moc, které 

si musí být vědomi. Proto bývá komunikace tématem profesních školení různého typu (sama 
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jsem se zúčastnila několika, např. posledního s názvem: „Komunikace s klienty zdravotně 

sociálních zařízení s důrazem na inkontinentního klienta“.  

A i proto považuji za prospěšné, se o komunikaci podrobněji rozepsat, vždyť 

vědomosti o komunikaci jsou esenciální součástí poznatků i dovedností sociálního 

pracovníka.  

Princip dialogu 

Má své podmínky, kterými jsou svoboda, odpovědnost a tolerance. Třetí umožňující 

podmínka doplňuje a vyvažuje aktivní charakter obou předchozích svým charakterem pasivní 

zdrženlivosti. Tolerance doplňuje podmínky dialogu komponentou povzbudivého očekávání 

dobra, souvisí s úctou a pokorou, je snášením třeba i projeveného nepřátelství, které 

se rozhodneme neoplácet. (in Poláková, 2008, s. 26-7). 

Teorie komunikace v sociální práci 

Teorie komunikace pomohla rozvinout některé ze sociálně-psychologických 

myšlenek, navíc je dokázala převést z polohy diagnostické do polohy přímé intervence. 

Vznikla na základě mnoha psychologických studii. Významný podíl na tvorbě komunikační 

teorie měla skupina psychologů a terapeutů z Palo Alto v Kalifornii. Ke známým jménům této 

školy patří Satirová (1972), Hall (1966), Sheflen (1972), Watzlawick (1977). 

Komunikace zahrnuje procesy, kterými se zabývá např. ego psychologie, systémová 

teorie, behaviorální i kognitivní teorie aj. Propagátorkou teorie komunikace v sociální práci 

je Nelsenová (1980). Považuje ji za prostředek užitečného propojení řady teorií v sociální 

práci. Výchozím bodem komunikační teorie je podle Nelsenové (1980) skutečnost, že pokud 

člověk uskuteční nějakou akci, je to vždy v reakci na informace, které obdržel. Informacemi  

mohou být fakta, emoce, vzpomínky atd. (in Mojžíšová). 

Komunikace a interakce 

Oba tyto pojmy jsou spolu úzce spjaté a nelze je rozdělovat. Jejich vztah bývá chápán 

dvojím způsobem (Janoušek, 1968): 

 Komunikace je považována za dílčí případ interakce 

 Komunikace a interakce jsou dva různé aspekty jednoho procesu 
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Komunikace je zprostředkována: 

- znakově vyjadřovacím systémem - jazykový či jiný vyjadřovací systém 

- sociálně strukturním systémem -  role, normy, vztahy 

- cílově instrumentálním systémem – vztah cíle a prostředku 

2.2.1 Komunikační kanály 

Kunczik (1995) rozděluje komunikační kanály pro komunikaci následovně: 

(pro objasnění skutečností ve čtvrté kapitole „Vliv institucionalizace na seniora“) 

1) Auditivní neboli vokální kanál – mluvená řeč – verbální a paralingvální komunikace 

2) Vizuální kanál – výraz tváře, výměna pohledů, gesta a pohyby těla, celkový vzhled, 

interpersonální distance, využívání prostoru pro komunikování (odstup – blízkost) 

3) Hmatový – taktilní kanál – dotýkání se, strkání, atd 

4) Čichový – olefaktorní kanál – vnímání vůně těla, zápachu 

5) Teplotní – termální kanál – pociťování tělesné teploty jiné osoby 

6) Chuťový – gustatorní kanál – vnímání chuti 

V sociální komunikaci můžeme rozlišit verbální komunikaci, neverbální komunikaci 

a komunikaci činem /z historického hlediska/ (Mareš, Křivohlavý in Klenková, 1995, 2006).  

2.2.2 Neverbální komunikace 

Řeč mluvenou doprovázejí a ztvárňují i vývojově nižší formy komunikace neslovní 

(Sovák, 1989). V bezprostřední komunikaci hrají kromě jazyka významnou roli i neverbální 

znaky, které účastníci používají k interpretaci. Klenková (2006) uvádí, že neverbální 

komunikace (nonverbální, neslovní, mimoslovní) zahrnuje veškeré dorozumívací prostředky 

neslovní podstaty. Je fylogeneticky i ontogeneticky starší a má vysokou výpovědní hodnotu 

a srozumitelnost. Je jedním z projevů individua, jimiž se navozují, případně vyjadřují 

mezilidské vztahy. Patří sem výrazné pohyby, polohy těla nebo končetin, gesta, mimika 

obličeje a také různé neslovní projevy hlasové (Sovák, 1989). 

 „proxemika" přibližování, oddalování 

 „haptika" kontakt 

 „posturika" postoje 
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 „kinezika" bezděčné pohyby – intenzita našich pocitů 

 „gestika"  gesta 

 „mimika" výrazy obličeje – prvořadá úloha při sdělování emocí – sedmi 

základních – štěstí, překvapení, strach, smutek, hněv, znechucení, zájem 

  „pohledy" řeč očí 

 „paralingvistika" tón, zabarvení hlasu 

Neverbálně se sdělují především city a emoce, jejich vazba je do jisté míry dána 

úzkým vztahem mezi některými fyziologickými jevy a emocionálními stavy – červenání, 

frekvence a hloubka dýchání, pocení, třes. 

Neměli bychom zapomínat, že „úsměv facilituje chování příjemce již tím, že v něm 

spouští zpětnou vazbu“ a „ti, kdo se nejlépe vyznají v emocích druhých, mají nejrozvinutější 

rozlišovací schopnosti pro detaily neverbálních projevů a patří k nejoblíbenějším lidem. Sami 

bývají citlivý (Vybíral, 2000 in Navrátil, 2001, s. 93). 

2.2.3 Verbální komunikace 

Do skupiny verbální (slovní) komunikace patří všechny komunikační procesy, které 

se realizují pomocí mluvené nebo psané řeči (Klenková, 2006).Bytešníková (2007) uvádí: 

„Řeč je považována za slovní myšlení a sdělování myšlenek. Jedinec může sdělovat ve slovech, 

dohodnutých znacích a symbolech své myšlenky svému okolí. Jde o tzv. interindividuální 

signalizaci, která je realizována prostřednictvím slova.“ U slovní komunikace se uplatňuje 

hlavně obsahová stránka řeči. 

Vybíral (2000) upozornil, že výstavba verbální komunikace probíhá paralelně na třech 

úrovních. První dimenze je obsahová, druhá dimenze je formální (gramatická)a třetí dimenze 

verbální komunikace se váže na odhadovaný efekt. 

V rámci verbální komunikace můžeme zaznamenat i projevy forem nevhodného 

chování seniora. Jedná se o Slovně neagresivní chování. 

Sociální stimulace 

Rozlišuje dva typy sociálních stimulů: „přímo sociální“ a „nepřímo sociální“. Přímé 

sociální stimuly zahrnují vše, co vychází z druhé osoby, co říká, její gesta, výraz obličeje, 
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její vzezření, co činí, atd. Nepřímá sociální stimulace zahrnuje objekty asociované 

se sociálními, resp. společenskými hodnotami, které jsou obecně označovány jako sociální 

symboly a jsou věcmi materiální kultury. Za symboly lze ovšem pokládat i slova, gesta, 

způsoby chování. 

Narušení intimní či osobní zóny 

Každý člověk má čtyři zly přiblížení ve styku s ostatními lidmi: 

 Intimní zónu 

 Osobní zónu 

 Sociální zónu 

 Veřejnou zónu (in Weis, 2011, s. 218) 

Při styku s klientem dochází zejména ze strany pečovatele k zasahování do osobní 

a intimní zóny, které jsou vnímány různými lidmi rozdílně. Může se stát, že to vyvolá u klienta 

nepříjemné pocity až pocitu ohrožení, zejména na počátku pobytu, přesto 

je to pro pečovatele nutností tuto hranici překročit a několikrát denně do ní vstoupit. 

Etické problémy špatně vedené komunikace ztěžují pak práci a brání navázání 

vzájemné spolupráce. Ta by měla být výsledkem dobře navázaného vzájemného vztahu 

na základě vhodné objasňující a podpůrné komunikace s projevem dostatečného 

porozumění.„Rozhovor je říkání a naslouchání.“ (Hogenová, 2013). Vždy by mělo jít o etické 

jednání s respektem k autonomii klienta, s úctou k lidskému životu a jinakosti. Určitá 

zdvořilost je pak obrazem kladného postoje personálu ke klientovi. 

2.3 Vztahy - Úloha rodiny jako neformálního poskytovatele péče 

Rodina stále představuje rozhodující místo sociální integrace starých lidí. Ukazuje 

se, že navzdory „nuklearizaci“ rodiny neslábnou vazby mezi dospělými dětmi a jejich rodiči, 

lze ale sledovat posuny ve vztazích mezi starými lidmi a příbuzenstvem.  

Podle sociologické definice je rodina „skupina osob navzájem spjatých pokrevními 

svazky“, velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako „původní a nejdůležitější skupinu 

a instituci“ s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů. 

Jak uvádí Šelner „Rodinu můžeme definovat jako společenství různých generací, blízkých 
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na základě určitého biologického vztahu (ale i sociálně nebo právně podloženého).“ Můžeme 

dodat, že rodina se ve společnosti vyznačuje také tím, že členové zastávají společnou 

identitu v oblasti kulturně-společenských požadavků, představ a hodnot.  

Velký evropský průzkum potvrzuje, že rodina zůstává i nadále „jednou z největších 

světových institucí, která se ujímá starých a bezmocných lidí. V Evropském společenství 

se odhaduje, že o 70 až 80% starých nesamostatných lidí se stará jeden člen rodiny.“ 

(Pichaud, 1998, s. 68) I u nás provedený empirický výzkum potvrdil, že většina občanů 

se chce o své rodiče ve stáří a případné nesoběstačnosti postarat. V případě nemožnosti 

zajistit péči očekávají pomoc státu formou umístění nesoběstačného seniora do pobytového 

zařízení. (Malíková, 2011, s. 32). V podstatě pouze vícegenerační domácnosti, žijící nejčastěji 

v rodinných domcích, vytvářejí možnost integrace starých lidí do života širší rodiny. Naopak 

bydlení osamělých jednotlivců, ale i manželů, mění charakter příbuzenských kontaktů. 

Ve svém rozboru jednotlivých etap lidského života, v té věnované stáří, J. Alan uvádí, 

že poprvé v lidské historii žijí pospolu čtyři generace. Aniž bychom si to nějak zásadně 

uvědomovali, je každá z nich poznamenána jinou dobou. Naše jednání, socializační proces, 

styl bydlení, hospodaření jsou založeny v podstatě na dvougeneračním modelu rodiny 

(rodičů a dětí). Adaptace rodiny na starší a staré rodiče a prarodiče proto často vyhrocuje 

problém. „Vedle manželství a vdovství jde o třetí okruh rodinného referenčního systému stáří, 

na který navazují procesy bydlení, trávení volného času a sociálních interakcí.“ 

(Alan, 1989, s. 380-1)  

V první fázi stáří představují rodiče pro rodinu svých dětí podporu. Dokud jsou 

schopní, mohou v mnoha směrech ještě pomáhat (hlídat vnoučata, finančně podporovat, ….) 

a být tak „užiteční“. Výpomoc dětem je u starých lidí chápána jako součást jejich 

„celoživotního díla“. 

Postupně se tento vztah obrací a s ubývajícími silami, zhoršujícím se zdravím sami 

nakonec potřebují pomoc. Zpočátku to bývá podpora materiální, později pravidelné návštěvy 

za účelem pomoci s domácností nebo přijetí seniora do vlastní domácnosti.  Závislost starého 

rodiče se pak týká celého rodinného systému, všech členů, jednotlivých prvků a vzájemných 

vztahů mezi nimi, protože ne všichni zaujímají stejnou pozici ve vztahu k závislému seniorovi. 

Poměr každého člena rodiny může být naprosto odlišný podle věku, vzájemných prožitků 
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a z psychologického hlediska můžeme konstatovat, že často dochází ke směsici pozitivních 

citů s negativními. 

„Rodina byla dlouhou dobu místem, kde se mohla projevit mezigenerační solidarita. 

Děti, kterým rodiče poskytovali stravu a přístřeší, péči vracely. V současnosti tuto 

pečovatelskou funkci do jisté míry naplňuje sociální systém, ale rodina i nadále zůstává 

důležitým místem projevování solidarity.“ Od rodiny se očekává solidárnost s tím členem, 

který se nachází v obtížné nebo krizové situaci a většina seniorů také tuto péči od svých 

potomků očekává. Dávají jí naprostou přednost před jakoukoli jinou formou péče.  

2.3.1 Cit 

Základní fenomén subjektivního, individuálního prožívání. City jsou zážitky radosti, 

zloby, smutku, starosti, antipatie, agrese, naděje apod. Mohou být popisovány jako 

subjektivní stavy vzrušení, tematicky rozdílné a měnící se intenzity, spojené s různou mírou 

slasti či uspokojení. Souvisejí těsně s činností vegetativního nervového systému, často jsou 

doprovázeny fyziologickými (puls, dýchání) nebo motorickými (mimika, gestikulace) projevy. 

Z pozitivních citů a pocitů lze uvést: 

- Lásku k rodičům, obohacení přítomností starého člověka v rodině 

- Starost o uspokojení potřeb a přání starého člověka 

- Vůle k zabránění vstupu seniora do sociálního zařízení 

Z negativních pocitů lze jmenovat: 

- Strach z nesplnění svého úkolu 

- Neadekvátní reakce na zhoršení zdravotního stavu  

- Strach, že se nebudu umět chovat očekávaným způsobem, nebudu se umět o starého 

rodiče postarat 

- Otřes z obratu tradičního vztahu rodiče a dítěte 

- Úzkost ze smrti, ze ztráty, že já sám se ztratím v příliš silném vztahu 

- Nepochopení ze strany ostatních členů rodiny 

- Pocity nenávisti vedoucí až k více či méně zjevnému „špatnému zacházení“ 
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Vzájemné vztahy v rodině, jejich celkové zhodnocení, jsou v geriatrické diagnostice 

velmi důležité. Na rovnováze mezi pozitivními a negativními city a pocity závisí kvalita 

společného života se starým rodičem. Bengtson a Kuypers (1986) uvádějí, že dostanou-li 

se staří lidé do nouze a potřebují pomoc, mohou být narušeny rodinné vztahy, neboť členové 

rodiny mají pocit, že situaci nezvládají a nedokážou se o své stárnoucí příbuzné spolehlivě 

postarat.“ (in Stuart-Hamilton, 1999, s. 172) 

A jsme zpět u komunikace. Rodinná komunikace se řídí pravidly, která jsou platná, 

aniž by musela být vyřčena a chování členů rodiny obvykle směřuje k dodržování těchto 

pravidel. Hierarchická organizace, jíž rodina je, znamená jasné rozdělení kompetencí 

a hierarchické rozdělení sféry vlivu a moci, zejména generačně, jí umožňuje zvládnout životní 

situace, problémy i přechody z jednoho vývojového stádia do následného. Adekvátní řešení 

problémů jí pak umožňuje znovu stabilně fungovat v nové kvalitě. 

Kdyby starý člověk měl možnost preferovat nějaký svůj životní styl, byla 

by to pravděpodobně kombinace příležitostních aktivit v interakci se členy rodiny 

se soukromím svých vlastních domovů. Ve skutečnosti je ovlivňován celou řadou faktorů – 

od finanční situace, přes zdravotní stav k typu osobnosti. 
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3 Sociální práce se seniory v různých prostředích 

Motto: „Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.“ SOFOKLÉS 

Definice sociální práce 

„Oblast zdravotně-sociální péče nabývá v současném vyspělém světě na významu 

a rozvíjí se pod názvem dlouhodobá péče (LTC – long-term-care). Jde o péči, která se odklání 

od čistě biomedicínckého modelu péče o nemocného člověka a respektuje sociální důsledky 

chronického onemocnění a zdravotního postižení, kdy zdravotní stav komplikuje životní 

situaci člověka natolik, že jeho schopnost zabezpečit si vlastními silami své základní životní 

potřeby je výrazně omezena, nebo dokonce zcela nemožná.“ (Janečková, 2013, s. 372) 

LTC se nachází na hranici mezi zdravotní a sociální péčí – vedle zdravotní péče pomoc 

při každodenních činnostech = komplex zdravotnických, sociálních a dalších služeb pro lidi 

se sníženou soběstačností.  

Jak již píše Haškovcová (1990), dnes se v praxi „domovy svou skladbou obyvatel blíží 

stále více nemocnici než domovu“, že se skladba obyvatel mění „k horšímu“, že lidé v nich 

žijící vyžadují lékařskou péči, potřebují pomoc druhé osoby, mnozí jsou trvale upoutáni 

na lůžko. K podobným závěrům došli i autoři rozsáhlé studie prováděné socioložkou Hanou 

Kasalovou. Počet lůžek v léčebnách pro dlouhou nemocné činí ……. A stále se zvyšuje, přesto 

nelze umístit všechny nemocné z domovů pro seniory a ostatních zařízení umístit. Dojde-li 

ke zlepšení zdravotního stavu, je takový člověk – klient – znovu přeložen do domova, 

kde se dříve či později jeho stav opět aktuálně zhorší a dochází k dalšímu převezení. 

I z tohoto důvodu došlo v roce 1988 ke sloučení ministerstva práce a sociálních věcí/domovy 

důchodců, domovy-penziony, domy s pečovatelskou službou/ a zdravotnictví /LDN/. Péče 

o staré lidi do té doby byla dvojkolejná dle převažující problematiky jedince – sociální nebo 

zdravotní, změnou došlo k vytvoření předpokladů pro poskytování potřebné pomoci a péče. 

Po roce 1989, v období hospodářských a společenských změn došlo k organizačnímu 

rozdělení ministerstev a radikálních změn doznal i systém institucionální péče. Reorganizace 

měla za cíl, aby zařízení sociální péče včetně domovů pro seniory co nejlépe sloužily 

současným potřebám jejich obyvatel. Zároveň je potřeba stále mít na paměti, že „žádná 

institucionální zařízení nemohou být universálním řešením života starých lidí. Všechny 

instituce reprezentují pomoc v krizi, v nouzi člověka. Proto je důležité hledat nová vyhovující 
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řešení, přitažlivá, účelná a finančně únosná, která by byla s to pomoci starým lidem dožít 

v relativním, tj. bio-psycho-sociálním komfortu:“(Haškovcová, 1990, s. 191). 

3.1 Současná situace v poskytování sociálních služeb seniorům 

Na začátku této stati pokládám za nutné zdůraznit nezpochybnitelný fakt, že seniorů 

žijících mimo institucionální péči je neskonale více přesto, že zařízení stále přibývá.  

Situace v České republice se výrazně změnila po přijetí zákona č. 108/2006 Sb. 

O sociálních službách, ten znamenal zásadní transformaci sociálních služeb. Nastolil nová 

pravidla a vytýčil všeobecný směr „od institucionalizace k deinstitucionalizaci“. Postupně 

by mělo docházet k vytváření jiných typů sociálních služeb poskytovaných v přirozené 

komunitě uživatele.  

Kubalčíková, K. (in Matoušek 2013, s. 248) říká: „Deinstitucionalizaci je proces 

institucionálních změn, jehož cílem je oslabení tradičních ústavních forem péče a posílení 

služeb spojených s vlastním bydlením, s místní komunitou, s individuálním přístupem 

ke klientovi, včetně upevnění role rodiny a neformálních poskytovatelů pomoci. Uživatel 

služeb je navzdory svým limitům (např. stáří) považován za člověka, který je schopen nést 

odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí, naplňovat svá přání a volit životní cestu.“ 

Oproti trendům zemí evropské unie je stále náš systém v oblasti sociálních služeb 

příliš orientován na dosavadní model, který jednostranně upřednostňuje residenční (ústavní) 

služby a tím neodpovídá preferencím a potřebám seniorské populace. V procesu novodobé 

„institucionalizace“ diktované zájmem racionality a efektivity nevyhnutelně dochází 

ke snižování rozsahu přirozených činností jednotlivce, rodiny a jiných společenství, 

jež se stále více stávají předmětem formálně organizovaného, financovaného 

a centralizovaného úsilí. Řezníček (1994) také popisuje tyto protikladné tendence a hovoří 

o přívržencích alternativní sociální práce. Ti požadují „de-profesionalizaci", která má otevřít 

přístup k sociální práci i laikům. Sociální služby poskytované přáteli, rodinou a dobrovolníky 

podle nich vedou k výraznějším výsledkům než odborný přístup. 

Platná legislativa v ČR však nepracuje s termínem zdravotně-sociální péče. Kritickou 

situaci pojmenovávají i odborné studie veřejných orgánů, které navzdory tomu nekonají 

dostatečné kroky k nápravě situace: „Závažný je mýtus o oddělitelnosti zdravotních 
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a sociálních služeb u osob se závažnou disabilitou, s křehkostí či se závislostí. Kromě jiného 

vede i k mýtu o neměnnosti tradičního pojetí a uspořádání služeb a institucí, které je 

zajišťují.“ V tomto ohledu je chápána i financována péče odděleně zdravotní a odděleně 

sociální. Proto existují izolovaná zdravotnická zařízení typu nemocnic, léčeben atp. na jedné 

straně a sociální zařízení typu domovů seniorů (důchodců), stacionářů, chráněných bydlení, 

aj. na straně druhé. 

Člověk (i starý) má nezadatelná práva, včetně práv sociálních, jež vymezují důstojnost 

lidské existence. V nejobecnějším smyslu lze vycházet z Všeobecné deklarace lidských práv  

přijaté Valným shromážděním OSN v r. 1948. Byť se jedná o nezávazný dokument, tak podle 

názorů nabylo v současnosti toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej. Tématu se týká 

hned preambule uvedené deklarace: „uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných 

práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti.“Proto jsou společnost 

a jí vytvořené instituce povinny práva naplňovat a chránit – v respektování přirozené 

důstojnosti – zvlášť těch, kteří to nedokážou sami. 

V březnu 2006 zřídila vláda ČR Radu vlády pro seniory a stárnutí populace, která 

vykonává funkci poradního a iniciačního orgánu. Kromě jiných si za cíl klade poukázat 

na potenciál, přínos a roli starších lidí v rodině, ekonomice a celé společnosti. (Příprava, 

2008, s. 2). Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV postupně vytváří politiku přípravy 

na stárnutí. Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 8 o „Národním programu přípravy 

na stárnutí na období let 2008 až 2012 - Kvalita života ve stáří“ navázalo na předchozí 

dokument „Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007“.  Další dokument 

na podporu důstojného stáří seniorů pod názvem„Charta práv a svobod starších občanů“ 

se týká starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhých. Skládá se ze čtrnácti článků, 

ty jsou formulovány naprosto jasně a srozumitelně tak, aby jim porozuměl i senior. Články 

se věnují celospolečenským tématům, upravují oblasti jako je svoboda volby, domácnost 

a prostředí, sociální život s handicapem, přítomnost a role blízkých a příbuzných, majetek, 

aktivní život, úcta ke konci života, informace - nejlepší prostředek boje proti vyloučení, 

výzkum - priorita a povinnost, nezbytnost sociální pomoci ve stáří. Vydání dokumentu 

připomíná, že starší občané – senioři mají svá práva s nárokem na zachování jejich 

důstojnosti. 



33 
 

3.2 Zařízení zřizovaná pro pomoc seniorům – institucionální péče 

V minulosti bylo umisťování seniorů do jediné formy institucionální péče, státních 

domovů důchodců, obvyklým a téměř výhradním způsobem řešení snížené soběstačnosti 

či úplné nesoběstačnosti. V padesátých letech vznikl program budování domovů důchodců 

a stát převzal jejich zřizování a údržbu, jejich provoz dotoval. V případě nemožnosti péče 

ze strany rodiny zbývala ústavní péče jako jediná možnost. Senior neměl možnost výběru 

na základě kvality poskytovaných služeb, ale byl vázán spádovou příslušností v rámci regionu. 

Tyto všechny časem zažité skutečnosti jistě hrají svou roli v zatím přetrvávajícím malém 

zájmu o využití ambulantních a terénních služeb jako nedostatečně zažitým způsobům řešení 

problémů. Je ale patrné, že jejich využití bude narůstat. 

V zařízeních určených pro osoby od určitého věku /většinou od 55 let/ se bere ohled 

na to, že umístěním seniora se jedná o velký zásah do jeho života.  Je zapotřebí 

pro ně vytvořit takové prostředí, na které by se mohli klienti - senioři adaptovat a zároveň 

by jim mohly být poskytnuty služby, které nutně potřebují. Každé zařízení má však svoje 

specifické postavení v rámci sociální sítě a poskytování sociálních služeb a o každém je třeba 

hovořit zvlášť, abychom toto postavení správně pochopili a neočekávali od něj něco jiného, 

než je schopno klientům poskytnout. 

Podle nejnovějších poznatků musí zahrnovat čtyři podstatné složky:  

1. individuální – pocit osobní jistoty a spokojenosti 

2. sociální - v rámci určitého rodinného či jiného integrovaného společenství 

3. zdravotní 

4. hmotnou 

3.2.1 Rezidenční zařízení 

Péči o seniory poskytují rezidenční zařízení různých typů. Mohou to být zařízení 

s celodenní péčí včetně ubytování a stravování, dále pak bytová zařízení s omezenou péčí, 

denní nebo týdenní stacionáře, zdravotnická zařízení a zařízení paliativní péče. Zřizovateli 

rezidenčních zařízení jsou Krajské úřady, Ministerstvo práce  a sociálních věcí, soukromé 

nebo církevní subjekty a nestátní neziskové subjekty. 
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 Dle Janečkové existují v České republice tři typy rezidenční péče, které se liší 

rozsahem poskytovaných služeb a způsobem úhrady: 

 Domovy – penziony pro důchodce, kteří jsou zcela zdrávi a soběstační. Pronajímají 

si zde byt, který si vybavují svým nábytkem a mohou si objednat a zaplatit některé 

služby (úklid, praní a žehlení, nákupy, doprovod či stravování) 

 Domy s pečovatelskou službou také nabízejí byty uživatelům do pronájmu. 

Jsou to však byty zvláštního určení, v nichž jsou kromě ubytování poskytovány 

i sociální služby (v pracovní dny je zde trvale přítomná pečovatelská služba, která 

poskytuje pomoc v péči o domácnost klienta a pomoc při aktivitách denního života, 

jako je základní hygienická péče, pomoc při jídle, zajišťování věcí na úřadech, 

doprovod k lékaři, případně i jednoduché ošetřovatelské výkony) 

U obou typů těchto zařízení vzniká problém v případě zhoršení zdravotního stavu. Čeká 

jej přechod do domova důchodců se všemi negativními důsledky a riziky spojenými 

s přemístěním. 

 Domovy důchodců představují klasickou formu institucionální péče o seniory 

nabízející trvalé ubytování a široké spektrum služeb od péče o domácnost klienta, 

přes nejrůznější programy aktivit až po náročnou ošetřovatelskou i rehabilitační péči 

o těžce zdravotně postižené seniory a hospicovou péči o umírající 

 Pojem domov pro seniory se objevuje v českém názvosloví sociálních služeb od roku 

2006 přijetím zákona o sociálních službách (dříve domovy důchodců). „Jsou formou 

náhradního /alternativního bydlení starých lidí, kteří z různých důvodů nemohou 

či nechtějí žít ve svém původním domácím prostředí a v přirozené komunitě a volí 

bydlení ve společenství vrstevníků podpořené nejrůznějšími službami, jež jsou 

snadno dostupné a odpovídají jejich specifickým potřebám.“ (Janečková 

in Matoušek, s. 434) 

Domovy pro seniory jsou typickými institucemi s jasně vymezenou organizační 

strukturou, organizačním řádem, kompetencemi, posláním a cílem. To je spojeno 

se soustředěním veškerých činností do jedné velké budovy a se snahou o vysokou efektivitu 

a racionalizaci provozu, kterou umožňují velkokapacitní zařízení. Důležitou součástí služeb 

poskytovaných domovy pro seniory je zajištění zdravotní péče, zejm. ošetřovatelské 
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a rehabilitační (v ČR podle paragrafu 36, zákona č. 108/2006 Sb.), koncipovány jsou jako 

součást systému dlouhodobé zdravotně-sociální péče. Mají přispívat k zachování a rozvíjení 

kvality života seniorů, k jejich soběstačnosti, autonomii a začlenění do života společnosti. 

Zároveň by měla být v  zařízeních posilována sociální složka činnosti – nikoli zdravotnická - 

zdůrazňuje se funkce bydlení, podpory nezávislosti a autonomie obyvatel. „Nově je položen 

důraz na vztahově orientovanou péči.“  (Nolan, 2004 in Janečková, s. 436) 

V případě potřeby mohou být přijaty i manželské páry, jde o nejčastější variantu 

v rámci rodinných vztahů. Ojediněle, pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek 

k přijetí, jsou poskytovány služby i jiným rodinným příslušníkům. V zařízení, kde pracuji 

a kde jsem provedla podstatnou část výzkumného šetření, jsem se setkala se švagrovými, 

které ovdověly a dokonce s matkou a synem. Manželé mají většinou možnost sdílet společný 

pokoj, pouze v případě, že by si to nepřáli, musí být tento jejich požadavek respektován.  

V literatuře se uvádí, že poskytování sociální služby více rodinným příslušníkům má 

většinou více výhod pro obě strany, zejména pro klienty samotné, že se zvyšuje jejich 

spokojenost, pocit klidu a jistoty. (in Malíková, 2011, s. 66). S tím mohu souhlasit do té míry, 

jedná-li se o průběh pobytu bez závažnějšího zhoršení zdravotního stavu partnera. 

V opačném případě „ten zdravější“ sleduje pomalé umírání bez možnosti se jakkoli „oddělit“ 

od utrpení a být svědkem všech změn, ke kterým u milované bytosti dochází. Za svoji praxi 

jsem zažila ovdovění dvou manželek a jednoho manžela a nejedná se o lehkou situaci, kterou 

si žijící partner musí projít. 

Vývoj počtu domovů a počtu míst v domovech v letech 1995 až 2010nám jasně ukazuje 

na nárůst (viz. Zdroj: ČSU – Statistické ročenky 2004-2011) počtu, přesto nejsou všichni 

žadatelé o umístění uspokojeni (odkaz na oddíl „Přílohy“ příloha č. 6 „Neuspokojení žadatelé 

o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2012“, sloupec „domovy pro seniory“ ve srovnání 

s přílohou č. 7 udávající „Počet domovů pro seniory podle krajů k 31. 12. 2012“). 
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3.3 Profesionální sociální práce jako produkt modernizace společnosti  

„Představa davů sociálních pracovníků nutících staré lidi, aby se „pro své vlastní 

dobro“ vmísili mezi ostatní a hráli s nimi společenské hry, není právě přitažlivá.“ (Stuart-

Hamilton, 1999, s. 171) 

Sociální práce jako profesionální aktivita, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula 

zejména v 19. a 20. století. Patří k tzv. „modernizaci společnosti“, jejíž procesy narušily 

účinnost podpůrných mechanismů rodiny, sousedské výpomoci, pomoci církevní charity. 

V důsledku společenských změn spojených s industrializací během průmyslové revoluce 

a s ní související urbanizací společnosti se objevily i nové sociální problémy. Ze společnosti 

se začaly vytrácet hodnoty jako solidarita, stát a dobrovolné organizace začaly budovat 

instituce pro „problémové skupiny lidí“, které je měly zabezpečit.  

Na druhé straně se prudce rozvíjela medicína, biologie, psychologie, docházelo 

k posílení významu vědeckého pojmenovávání společenských jevů, byla snaha zmapovat 

všechny problematické jevy a pokusit se tyto jevy kategorizovat. To mělo vnést řád 

do tohoto hektického dění. Dochází k rozlišení fází věku, hovoří se o dětství, dospívání, 

dospělosti a stáří. 

Při zjišťování motivů těch, kteří se seniory profesionálně pracují, asi bychom těžce 

hledali někoho, kdo by tvrdil, že již od dětství si přál pečovat o nemocné seniory. Volba 

tohoto typu povolání bývá často náhodná, vyplývající z okolností, že třeba v okolí jejich 

bydliště nebyla vhodnější pracovní příležitost. Pomáhající profese obecně představují 

poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi. 

„Lidé si obvykle myslí, že nemocné stáří patří do rukou zdravotníků. To je sice pravda, 

ale jen částečná. Ostatně zajímavé je, že po zdravotnické stránce člověk vždy někomu patří: 

dítě pediatrovi, žena gynekologovi, slabozraký očnímu lékaři, atd.“  

(Haškovcová, 2010, s. 272).  

Zdravotní sestry, ošetřovatelky, pečovatelky, ty, které se ocitají u lůžka, osobně 

poznávají, jak nelehká je dlouhodobá péče o starého nemocného člověka. Frankl ve svém 

dělení hodnot uvádí, že „tvůrčí hodnoty“ se nejčastěji realizují prací a zdůrazňuje, že není 

podstatné, co člověk dělá, ale jak to dělá, že vždy jde o postoj, který vůči pracovním 
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povinnostem zaujímá. Není tedy podstatný druh práce, ale způsob, jak je vykonávána, 

zda svoji práci přijímáme jako „svoji“ (in Navrátil, 2001, s. 73). 

Péče o celou řadu seniorů může trvat týdny, měsíce a někdy i roky a k žádnému 

kvalitativně příznivému posunu nedochází a dojít nemůže. Jde o dlouhodobou 

ošetřovatelskou péči trvající do smrti seniora, což je nejen náročné, ale také vysilující. 

Jen obtížně si proto tuto činnost dokážeme představit bez etických souvislostí, s pouhým 

vědomím rutinní práce, bez jejího chápání více jako služby a u někoho jako poslání. 

Má-li být klientům – seniorům a nejen jim kvalitně pomáháno, musí být v pořádku 

sám pomáhající. Unavený, vyhořelý, nemotivovaný nemůže moc kvalitně pracovat, nemá 

na to energii a stává se tím sobě svěřeným spíše nebezpečným. 

3.3.1 Sociální prostředí 

Sociální prostředí lze chápat jako věcný produkt lidských činností i jako 

institucionalizovaný systém sociálních vztahů. Z něho vycházejí pozitivní či negativní vlivy 

na člověka, jeho osud se stává ve stále rostoucí míře záležitostí sociální a přírodní 

předurčenost člověka ustupuje do pozadí.  

To, že člověk není sám, že žije ve společenství s druhými lidmi, opravňuje psychologii 

zdraví počítat s touto skutečností. Soustavně se jí zabývá tam, kde se hovoří o sociální opoře. 

Jde o pomocný a podpůrný vztah lidí, kteří jsou jedinci v krizi nejbližší. Rozlišujeme 

tři úrovně: 

1) Makroúroveň – celospolečenská forma pomoci potřebným 

2) Mezoúroveň – určitá sociální skupina se snaží pomoci jednotlivci 

3) Mikroúroveň – pomoc poskytuje nejbližší osoba – v rámci dyády, tzn. dvojice 

Soubor lidí, s nimiž je či byl jedinec v sociálním kontaktu a od nichž je možno očekávat 

poskytnutí určité pomoci vyjadřujeme termínem „sociální síť osoby – social net“. Opakem 

chápeme „sociální izolaci či osamocenost“ člověka, opuštění lidmi jemu nejbližšími. Zvláště 

někteří staří lidé žijí v relativně největším osamění, což s sebou nese zdravotní důsledky 

i předčasná úmrtí osamělých seniorů. „Samota je hrozná.“, řekla mi jedna téměř 

osmdesátiletá paní, klientka domova pro seniory. 
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3.3.2 Kritické body v sociální práci se seniory 

Sociální práce se staršími lidmi přináší určité problémy a kritické momenty, na které 

bych chtěla upozornit:Nelze vést ostrou hranici mezi zdravotní péčí a sociální prací, k jejich 

průniku by mělo docházet jak ve zdravotnických zařízeních, tak v sociálních službách. 

„Péče“ je pilířem geriatrické medicíny i sociálních služeb ve prospěch starého člověka. 

Synonymem slovesa pečovat je „dbát o někoho, starat se, mít péči, nebýt lhostejný, věnovat 

se někomu, hledět si někoho“ (Pacovský, 1994, s. 85). Výrazy vyjadřují pozitivní lidské konání 

ve prospěch někoho jiného – „činění dobra“, proto má péče vysokou morální hodnotu. 

Nemocný senior potřebuje více než pouhý lék, a tak i péče je více než léčení, terapie 

v tradičním slova smyslu. Měla by se orientovat na uspokojování a zajišťování jeho potřeb 

a její charakteristikou je individuální aplikace. 

Stává se, že senior své základní biologické či psychosociální potřeby neprojevuje, 

protože je projevovat nemůže, nechce nebo neumí, pak by měly být aktivně rozpoznány. 

V případě, že ošetřující tým nemanifestované potřeby nerozpozná (proto je ani nepokrývá), 

vzniká objektivní deficit péče. 

Interpersonální pojetí osobnosti amerického psychiatra H. S. Sullivana (1953) – 

osobnost je definována jako „soubor relativně stálých znaků opakujících se interpersonálních 

situací, které charakterizují lidský život“, ale jejím základním motivačním zdrojem je snaha 

dosáhnout uspokojení a bezpečí, interpersonální vztahy umožňují realizaci této tendence, 

nebo ji znemožňují. (Nakonečný, 1999, s. 27). 

Přístup orientovaný na klienta 

Carl R. Rogers je pravděpodobně nejvýznamnější humanistický autor, který ovlivnil 

sociální práci. K jeho významným poznatkům patří zejména zjištění o charakteru podmínek, 

které podmiňují úspěšnou práci s klientem. Podle Carla Rogerse je podstatné, aby pomáhající 

pracovník v terapeutickém vztahu usiloval o kongruenci a opravdovost, bezpodmínečnou 

pozitivní vazbu a empatii. 

  



39 
 

Tabulka č. 2: Charakter podmínek pro práci s klientem podle Rogerse 

  

Kongruence a 

opravdovost 

pomáhající pracovník má jednat v souladu se svým prožíváním, ve 

vztahu ke klientovi vystupuje jako skutečná osoba, nejde o použití 

určité techniky, ale o sdílení vztahu 

 

Bezpodmínečná 

zpětná vazba 

úsilí pomáhajícího pracovníka o přijímání klientovy osobnosti bez 

hodnocení jeho postojů a chování 

 

Empatie snaha prožívat a chápat klientovu situaci, „jeho očima“ 

Protože Rogers (1998) předpokládá klientovu jedinečnost, odmítá diagnózu 

a klasifikaci podmínek. Osobnost člověk je chápána jako „proces“, je neustále ve vývoji 

a nikdy není zcela hotova. Proto má být přístup pomáhajícího pracovníka „nedirektivní“ 

a „nehodnotící“, jeho součástí má být „aktivní naslouchání“a „autentické přátelství“. 

Rogersovo pojetí pomáhajícího vztahu a jeho dimenzí dnes patři k základním poznatkům, 

které se v sociální práci široce uplatňují. 

Hovoříme-li o formálním, systematickém zkoumání naplánované sociální intervence 

nebo o neformálním, subjektivním hodnocení v podstatě čehokoliv, co dělají lidé během 

svého všedního dne, máme na mysli evaluaci. Evaluace ve vědecké terminologii znamená 

obecně hodnocení – zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících např. stav/ 

situaci klienta, kvalitu poskytovaných služeb, apod. Evaluace zahrnuje zvláště hodnocení 

dílčích procesů, konkrétních projektů, dosažených výsledků, použitých prostředků, atd. Má 

význam pro korekce, inovace a strategie plánování dalšího rozvoje. (in Průcha, Walterová, 

Mareš, 1995). 

Zvláštní pozornost patří věnovat etickým dilematům. Vznikají, když sociální pracovník 

cítí, že stojí před dvěma nebo více stejně nevhodnými možnostmi, které představují konflikt 

morálních principu, a není přitom vždy zcela jasné, které rozhodnutí bude přijatelnější. 

Matoušek vysvětluje dilemata jako protichůdné tendence, které se v sociální práci objevily 

především ve 20. Století a označuje je jako vývojová dilemata, např. formalizace 



40 
 

a deformalizace, profesionalizace a deprofesionalizace, pomoc a sociální kontrola aj. 

(in Matoušek a kol., 2001, 2003) 

3.3.3 Standardy kvality sociálních služeb 

V souvislosti s potřebou vytvářet podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb 

byl vznik Standardů kvality sociálních služeb, na jejichž tvorbě se podíleli zástupci odborné 

veřejnosti, jakož i poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Termín kvalita sociálních 

služeb proniká postupně do podvědomí zejména laické veřejnosti od zavedení sociálního 

zákona do praxe.  

Podle Hermana a kol. (2008) spočívá význam v popisu, jak má vypadat kvalitní sociální 

služba, což je přínosem pro poskytovatele i uživatele. Při jejich plošném, celonárodním 

použití je možné porovnávat efektivitu jednotlivých druhů služeb i zařízení se stejným 

druhem služby.  

Standardy jsou rozděleny na tři základní kategorie: 

1. Procedurální 

2. Personální 

3. Provozní  

Význam termínu „kvalita“ předurčuje, zda lze kvalitu měřit. Mikulková (2008, s. 73) 

uvádí jako definici „dělat správné věci správným způsobem“. A spojuje je s následujícími 

oblastmi poskytovaných služeb: 

 Spokojenost klienta 

 Reakce na potřeby klienta 

 Vysoká odborná úroveň péče 

 Cenová přiměřenost 

 Odpovídající prostředí 

 Bezpečí 

 Kontinuita péče 

 Dostupnost 

(in Malíková, 2011, s. 133) 
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Horecký (2008) definuje kvalitu v sociálních službách jako „soubor vlastností a znaků 

nějaké činnosti, které se vztahují na naplnění daných požadavků.“Růst kvality v jednotlivých 

zařízeních je pak cílem a náročným trvalým procesem již proto, že přicházející noví klienti 

a zvláště pak jejich rodiny mají zcela konkrétní a poměrně náročnou představu o naplňování 

poskytovaných služeb. V každém případě by kvalita poskytovaných služeb měla odrážet 

hodnoty, které jsou základem Ústavy ČR a sociální politiky státu na základě principů EU.  

Platnost těchto standardů a metodika jejich kontroly byla v praxi ověřována 

testováním u poskytovatelů na Olomoucku a Liberecku. Standardy byly v průběhu přípravy  

rovněž porovnávány se standardy kvality sociálních služeb některých evropských zemí (Velká 

Británie, Rakousko) a USA. Dále do nich byly promítnuty principy tradičních systémů zajištění 

kvality služeb. V rámci česko-britského projektu proběhly již v roce2002 dobrovolné pilotní 

inspekce v různých zařízeních sociálních služeb. Prověřovaná zařízení zastupovala širokou 

škálu typů a druhů služeb (azylové domy, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou 

službou, osobní asistence, raná péče, centra denních služeb pro lidi se zdravotním 

postižením, linka důvěry, centra pro prevenci a léčbu drogových závislostí apod.). 

Situaci seniorů žijících v pobytových zařízeních dlouhodobě monitoroval Český 

helsinský výbor. I když v nich žije jen kolem 5 % populace nad 65 let, je stále zapotřebí 

věnovat situaci mimořádnou pozornost pro vztah závislosti, který mezi 

seniorem/uživatelem služeb a zařízením vzniká. Při této své činnosti ČHV došel k velmi 

závažným zjištěním, která pravidelně zveřejňuje ve svých každoročních zprávách o stavu 

lidských práv (viz www.helcom.cz). Výstupy z inspekcí mimo jiné přinesly některá závažná 

zjištění z hlediska dodržování lidských práv seniorů. V některých pobytových zařízeních 

jsou porušována lidská práva, a odpovědní pracovníci někdy tento fakt ani nevnímají. 

Dokonce není výjimkou, že ze svého úhlu pohledu seniory „ochraňují“ tak, že tato ochrana 

má často charakter domácího vězení. Tak významný zásah do integrity a soukromí uživatelů 

je nepřípustný.  

 Velkým problémem se ukazuje být vytváření podmínek pro dodržování lidských práv. 

 Ze zařízení, která byla testována, vycházejí jako nejméně kvalitní pobytové sociální 

služby pro seniory. Zařízení pro seniory vykazují v hodnocení naplňování standardů 

zabezpečujících dodržování lidských práv nápadné odlišnosti oproti jiným testovaným 

zařízením. 

http://www.helcom.cz/
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 Ve srovnání s jinými zařízeními byla v zařízeních pro seniory zjištěna nápadně nízká 

úroveň dodržování těch standardů, které mají zajišťovat dodržování lidských práv. 

V ostatních typech služeb nebyly rozdíly tak nápadné. 

 Některá testovaná zařízení pro seniory nesplnila ani základní požadavky na kvalitu 

sociálních služeb. 

Proto byla uveřejněna aplikační příručka pro poskytovatele, uživatele a zřizovatele 

sociálních služeb v rezidenčních zařízeních. Byla vydána jako výstup projektu Vytvoření 

a publikování metodiky pro zavádění standardu kvality sociálních služeb č. 2 - Ochrana 

práv uživatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory.  

Senioři mají málo nástrojů, jak se bránit, často o nich nevědí a tudíž je ani nevyužívají. 

V současnosti dodržování a naplňování sociálních standardů kvality poskytovateli kontroluje 

inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97, 98 a 99 zákona č. 108/2006 Sb. Metodika 

MPSV k provádění inspekcí byla aktualizována od 1. 1. 2010. I tak je česká společnost málo 

citlivá k diskriminačnímu chování vůči starší generaci a nedokáže mu účinně bránit. Je proto 

velmi žádoucí vytvářet a užívat antidiskriminační nástroje v podobě právních nástrojů. 

3.4 Podmínky přijetí do pobytového zařízení 

Přijetí žadatelů do pobytových sociálních zařízení a zahájení poskytování sociálních 

služeb je možné pro osoby splňující podmínky uvedené v § 49 (do domova pro seniory) 

a v §50 (do domova se zvláštním režimem) zákona o sociálních službách. Žadatel podává 

vyplněnou žádost na příslušný spádový sociální odbor /pro umístění ve státním zařízení/ 

nebo přímo v nestátním pobytovém zařízení spolu s dalšími potřebnými doklady ke splnění 

zákonných podmínek. 

Podmínka přijetí do domova pro seniory zní:  

 - žadatel je osoba se sníženou soběstačností a odpovídajícím věkem, jejíž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Dochází ke kvantitativnímu nárůstu věkové kategorie nad 80 let /vysokém stáří/. 

Janečková uvádí, že věk sám o sobě není důvodem zvýšené potřeby péče a často se nekryje 

chronologický (kalendářní) věk /daný datem narození/ s funkčním věkem /daný aktivitou 
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člověka –„na kolik se cítí“/. Potřeba sociální práce se starými lidmi se objevuje 

až v mimořádných situacích způsobených sociálními či zdravotními faktory a soustřeďuje 

se do oblasti péče o ty seniory, jejichž zdravotní stav je spojen s poklesem funkčních 

schopností a soběstačnosti. Limity se mohou týkat hybnosti, smyslového vnímání 

a kognitivních funkcí. To omezuje seniora v jeho schopnosti uspokojovat své každodenní 

potřeby. 

3.4.1 Tělesný vývoj, motorika 

Stárnutí je procesem involuce, dochází k morfologickým i funkčním změnám celého 

organismu (již na buněčné úrovni), dochází ke zmenšení orgánů i ke zhoršení funkcí, změny 

jsou plynule ovlivněné dědičností, životním prostředím, životním stylem včetně životosprávy, 

aktivity a přítomností onemocnění. 

a) primární změny - snížení výkonnosti srdce, plic, CNS - odumírají mozkové buňky, dochází 

k ateroskleróze mozkových cév, dochází k atrofii kosterních svalů - snižuje se svalová síla 

i tělesná hmotnost, opotřebovávají se klouby i meziobratlové ploténky (zmenšení výšky), 

kosti jsou křehké, mizí podkožní tuk - tvoří se vrásky, vlasy padají a šednou, dochází 

ke ztrátám zubů, mění se funkce endokrinních žláz - pohlavních (ubývá), zhoršuje se funkce 

všech smyslových orgánů 

b) sekundární změny - změny nastupují vlivem nemoci - ICHS, AS, DM, inkontinence, atd. 

Typická je pro staré lidi multimorbilidita - přítomnost více onemocnění, chronicita nemocí 

a přítomnost řady komplikací.  

Změny jsou velmi individuální, často involuce nemusí být nezvratná, může dojít ke zlepšení. 
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4 Vliv institucionalizace na seniora 

Motto:„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“CHRISTIAN MORGENSTERN 

Kouzelné slůvko „domov“ – snažila jsem se ozřejmit jeho význam zadáním 

do internetového vyhledávače. Žádné adekvátní vysvětlení jeho obsahu se neobjevilo – 

nejvíce zobrazených odkazů se vztahovalo k „domovům pro seniory – dříve důchodců“ 

a „dětským domovům“. Oběma cílovým skupinám mají nahradit rodinné prostředí, prostor 

důvěrně známý, kde se obklopujeme věcmi a především lidmi, které máme rádi v ideálním 

případě nebo je aspoň důvěrně známe – z mnohaletého vztahu. Hogenová říká: „Domov 

je nejdůležitější věc pro člověka, i když se to na první pohled zdá přehnané. Provází nás všude, 

i v daleké budoucnosti, kdy ten vlastní domov u mámy a táty už nemáme.“ Slovo domov 

se objevuje i v naší české hymně, když se necítíme dobře, idealizujeme si svůj vlastní domov 

– zvláště, jsme-li nuceni ho na nějakou dobu opustit, pak rádi se „domů“ vracíme. Přídavné 

jméno domovní znamená zcela něco jiného, obyčejného, bez citového náboje, s ním 

nemáme spojeny žádné obecné emoce. Domovní dveře, řád, schránka – nic, nad čím bychom 

se zamýšleli a změnili jsme pouhá dvě písmena z pěti. A o vnímání domova v domově 

seniorem jde v celé mojí práci.   

Filosof Jan Patočka, ovlivněn Avenariem, Husserlem a inspirován Aristotelovou 

naukou o pohybu jako uskutečňované možnosti, v konceptu přirozeného světa rozvinul 

pojem do ideje tří základních životních pohybů: 

1. Pohybu zakořenění – spojení s tradicí, vytvoření a udržení intimních vazeb na domov 

a lidi 

2. Pohybu „sebeprodloužení“ – sféra práce, činností a veřejných rolí 

3. Pohyb průlomu „sebepřesahování“ - nalézání smyslu vlastní existence, včetně 

napojení na mýty 

Tento koncept by bylo užitečné aplikovat na kvalitativní výzkum stáří a stárnutí, 

např. anamnéza, autobiografie, atd. 
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4.1 Odchod do ústavního zařízení  

Motto: „Domov je naprostá jednoduchost, stejná jako je dobro samo.“ ANNA HOGENOVÁ 

Vlastní domácnost je optimálním prostředím pro starého člověka. Pokud už pro něj 

není možné nebo bezpečné žít v domácím prostředí, je postaven před jednu z psychicky 

nejnáročnějších situací celého života, tj. odchod do ústavního zařízení. U nás toto náhradní 

řešení, kterým ústavní péče je, potřebuje zhruba 5-7% populace nad 60 let. Odchod 

z domova do „Domova“ je většinou vynucen situací, kdy „již nic jiného nezbývá“, jen v necelé 

pětině případů je motivem k žádosti o přijetí do institucí (hlavně typu penzionů) vyšší věk 

při dobrém zdraví (Pacovský, 1994, s. 91). Na očekávání přínosu nebo ztráty záleží 

i významnost zátěžového rizika.  

Starý člověk touží být zabezpečen a mít pocit, že je o něj všestranně pečováno, 

zároveň však povětšinou „nechce odejít do domova důchodců, protože ví, že to první, co tam 

definitivně musí ztratit, je ostře střežená osobní intimita. To, co získá, je naopak 

traumatizující pocit definitivního řešení svého života. Z domova důchodců se neodchází, tam 

cesta života jednoho dne končí.“ (Haškovcová, 1990, s. 186). Velice záleží na okolnostech, 

za kterých senior do „domova“ odchází, zda nerad či dokonce proti své vůli nebo 

s čekáváním „krásného podzimu života“, který zajistí „ti jiní“ a který přijde „sám od sebe“. 

(Haškovcová, s. 167). Přestože očekávání obou skupin jsou rozdílná, zklamání bývají obdobná 

ne-li stejná. Uniformní způsob života mezi stejně starými, neznámými lidmi, z nichž každý má 

svou individuální historii, upřednostňuje jiné životní hodnoty, jeho zdravotní stav nese 

s sebou různá omezení a problémy. Lidé se tu scházejí náhodně, dle svého místa žádosti 

o přijetí v pořadníku uchazečů o přijetí, nevolí se navzájem, v „civilním životě“ by si neměli 

co říci, ale tady spolu musí žít. „Všichni se musí podřídit ústavnímu řádu a přijmout nejen 

organizační, ale i faktickou závislost. Tu, před kterou utekli právě sem.“ 

(Haškovcová, 1990, s. 195).  

4.1.1 Přijetí klienta do zařízení 

Přijetí člověka – teď již klienta – do pobytového sociálního zařízení způsobí 

významnou změnu v dosavadním způsobu života. Snaha vytvořit podmínky 

pro co nejplynulejší přechod z původního sociálního prostředí patří k základním úkolům 

pracovníků zařízení, protože život v pobytovém zařízení je většinou výrazně odlišný 
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od předchozího způsobu života. Klient, případně rodinní příslušníci musí být podrobně 

seznámeni s chodem zařízení, domácím a návštěvním řádem. To vše již předem vypovídá 

mnohé o možnostech a zajištění individuálních odlišností v poskytovaných službách.  

Péče o klienty a poskytování sociální služby v sobě zobrazuje: 

 Individuální požadavky klienta 

 harmonogramy práce pracovníků 

 domácí a návštěvní řád 

Klientovi je při přijetí založena dokumentace dělící se na část: 

 zdravotnickou a ošetřovatelskou 

 sociální  

 ekonomickou 

 ostatní /různé provozní doklady a evidence/ 

Probíhající úvodní rozhovory s jednotlivými pracovníky by měly být vedeny s ohledem 

na celkový zdravotní stav klienta, na projevy únavy či neschopnost zpracovat množství 

nových informací. Je důležité všechny informace v následujících dnech znovu opakovat, 

dokud jim klient dostatečně neporozumí. 

Klientovi jsou pak během dne a všech dalších poskytovány služby v dohodnutém rozsahu 

tak, aby odpovídaly svým provedením uzavřené písemné smlouvě. Všechny služby 

jsou uživatelům poskytovány na smluvním principu dle zákona o sociálních službách. 

Smlouva je soukromoprávní a podléhá ustanovením občanského zákoníku. Záměrem 

je, aby o lidech a jejich potřebách nebylo pouze rozhodováno, ale i oni byli účastníky 

sjednávání podmínek. „Poskytování služby klientům probíhá nepřetržitě a řídí se jednak 

platnými harmonogramy činností pro jednotlivé služby, jednak individuálními požadavky 

klientů na jejich provedení se snahou zapojit klienta do aktivní spoluúčasti.“ 

(Malíková, 2011, s. 66-81).  

Po přečtení předchozích slov a po vlastních zkušenostech z praxe se pak obracím 

k Hogenové“ „Podstata domova není ekonomická, ani sociologická, ani psychologická, 

jde o filosofické kořeny, které zůstávají nepojmenovány, nepopsány, protože 

jsou nepochopeny.“ 
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4.2 Adaptace na odlišné životní podmínky 

Nemělo by se zapomínat, že lidská osoba je vícevrstevnou skutečností, 

v níž se uplatňují všechny tělesně- duševní dimenze s konkrétními stavy a dispozicemi. 

Po příchodu starého člověka do zařízení geriatrického typu probíhá vždy adaptační 

reakce. Může být dobrá, zhoršená či nedostatečná (Nováková a spol.). V tomto prostředí 

se senior „musí“ přizpůsobit novým podmínkám, hledat nové kontakty. Je ohrožen ztrátou 

intimity, adaptačním šokem, „syndromem poslední štace“, jak popisuje i Haškovcová. 

Adaptace jsou procesy, kterými lidé udržují nebo zlepšují kvalitu vztahu mezi sebou 

a svým prostředím. Adaptace představují aktivity namířené ke změně prostředí, včetně 

odchodu do nového prostředí, nebo lidí samotných, nebo obou (Navrátil, 2001, s. 154).  

Změna prostředí, v němž jedinec žije, ho vystavuje novým zátěžovým situacím. Na ně 

odpovídá organismus dvěma způsoby: reakcí (odpovědi zakódované již v hotové podobě) 

a adaptací. Adaptace je proces, v jehož průběhu vznikají nové schopnosti organismu 

reagovat na změny prostředí změnou své činnosti. Chybné adaptace se pak označují jako 

maladaptace (z lat. malus – špatný), jsou typické právě pro vysoký věk a jejich klinické 

projevy označujeme jako geriatrické maladaptační syndromy (Pacovský, 1994, s.87-91). 

a) Maladaptace na stárnutí a stáří – strategické modely adjustace na stáří (volně podle 

Blomleyho): 

 Konstruktivnost – smíření s faktem stárnutí, přistupuje konstruktivně, 

má vysokou schopnost přizpůsobivosti a tolerance, neztratil program 

do budoucnosti  

 Závislost – postoj směřuje k pasivitě – „nechť se ostatní postarají“ 

 Obranný postoj – u lidí zvyklých na významné role, nechtějí myslet na fakt 

stáří, často odmítají pomoc 

 Nepřátelství – sklon svalovat vinu za své neúspěchy na jiné 

 Sebenenávist – nepřátelství vůči sobě samým 

b) Maladaptace na akutní nebo chronickou zátěž - pocit tísně, funkční poruchy, deprese, 

narušení sociální integrity (izolace, odloučení), zhoršení ve výkonu každodenních 

činností 
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c) Maladaptace na ústavní pobyt – větší riziko znamená krátkodobá ústavní péče 

než dlouhodobá či trvalá institucionalizace 

U seniorů, zvláště při dlouhodobém pobytu pak dochází ke změnám v chování, 

které označujeme pojmem institucionalizované chování. Jde vcelku o nejasný pojem 

označující chorobné změny u některých, v žádném případě ne u všech, jedinců, způsobené 

obvykle dlouhým pobytem v sociálním zařízení. Takto postižení lidé mají deformované 

sociální dovednosti, ztrácejí „osobnost“, snižuje se jejich IQ, apod. 

4.3 Pocity seniora způsobené změnou 

Smysl je vždy vázán na jedinečnou a jednorázovou situaci. Nad touto situací existují 

abstraktní smyslové univerzálie, které se nazývají hodnoty (Navrátil, 2001, s. 73). Přechod 

z domácího prostředí do rezidenčního zařízení může senior chápat jako úlevu z vyřešení 

obtížné situace nebo jako svou životní krizi, se kterou se jen těžko smiřuje. 

4.3.1 Z bydlení 

Mezi základní služby v domovech pro seniory patří poskytnutí ubytování, 

což znamená poskytnutí trvalého domova do konce jejich života se zohledněním jejich 

zdravotního omezení, částečné či úplné imobility. Současně musí umožňovat bezproblémové 

/i z hlediska volného prostoru/ poskytování pomoci při jednotlivých denních činnostech. 

Služba ubytování v sobě zahrnuje vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, 

vybavením interiéru jsou: polohovací pojízdné lůžko, noční stolek, jídelní stůl, dvě židle, 

polohovací křeslo, šatní skříň, signalizace u lůžka, k nadstandardnímu vybavení patří 

např. chladnička. Součástí pokojů je vlastní sociální zařízení. Při přijetí personál seznámí 

klienta s vybavením vlastního pokoje, pracovník v sociálních službách mu ukládá nebo 

je nápomocen při ukládání šatstva, osobních předmětů, hygienických potřeb a drobného 

doplňkového vybavení, např. obrázků, které mohou být pověšeny na zeď. Klient má právo 

na respektování svého soukromí, což na dvoulůžkovém pokoji není vždy splnitelné. 
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Obrázek 1: 

Foto: Paní Eva, 83 roků, ve svém pokoji 

Obrázek 2: 

Foto: Paní Marie, 83 let, ve svém domácím prostředí 
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V současnosti si lidé začali více vážit svého zázemí. Senior dnešní doby nechce opustit 

to „své“ soukromí. Nemožnost vzít si s sebou svůj nábytek, svoje věci, kterými se většina 

z nás doma obklopujeme, vůně, které nahradí dezinfekce dle dezinfekčního programu 

v zařízení, který je součástí provozního řádu v jednoznačném zájmu všech klientů 

i personálu. 

4.3.2 Přizpůsobení se režimu 

Přechod starého člověka do institucionální péče znamená nejen změnu „teritoria“, 

ale i meziosobních vztahů, narušena je časová struktura dne. Všichni se musí přizpůsobit 

domácímu a provoznímu řádu.„Změna dosavadních zvyklostí je totální.“píše Haškovcová 

ve své knize Fenomén stáří. Prvních pět až šest týdnů, případně až šest měsíců se pokládá 

za kritické období. Někdo otupí, někdo se stává agresivním, jiný přijímá spolupráci pasivně. 

Mezi obyvateli bývají skryté či zjevné přestupky, slovní i fyzické šarvátky, osočování 

a podezírání. Žít v domově není vůbec tak snadné a idylické, jak by se na první pohled zdálo 

právě pro nároky na přizpůsobení se v době „ztenčených adaptačních rezerv“. Přesto 

si uspořádávají život ve stále se zmenšujícím prostoru a za neustále se zhoršujících tělesných 

předpokladů, jsou schopnosti, kterými nás překvapí.  

Strava se podává pětkrát denně podle platného dietního systému. Klientům, kteří 

se nechtějí stravovat nebo nemohou v jídelně zařízení, je strava dovážena na jejich pokoje. 

Nesoběstačným klientům je v potřebném rozsahu dopomáháno s příjmem potravy, v případě 

nutnosti je klient na lůžku krmen. 

K  tomu, aby byl náš obraz úplný, nám chybí ještě jedna součást lidské osobnosti, 

tou je naše schopnost cítit., prožívat své pocity. Významově je pojem emoce ztotožňován 

s pojmem cit a označuje se jím prožívání takových stavů, jako jsou radost, smutek, hněv, 

závist, lítost, strach, atd. Psychologické vymezení pojmu emoce je obtížné a jeho definování 

přímo nemožné, pokud emoce chápeme jako svérázné a jednoduché zážitkové kvality. 

Co může vyvolat netušené emoce zvláště u nově nastupujícího klienta je péče o tělo, 

včetně vyprazdňování. Ta je jednou ze složek ošetřovatelské péče, zároveň se jedná o vstup 

do intimní zóny každého člověka. Z tohoto důvodu jsem tak podrobně popisovala druhy 

a způsoby neverbální komunikace. Hygienické návyky klienta mohou být zcela odlišné, 

než jaké vyžaduje jeho aktuální zdravotní stav. U klientů s vysokou mírou nesoběstačnosti 
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je jim prováděna osobní hygiena bez jejich aktivního zapojení, proto je tak důležité zachování 

a respektování studu a soukromí. Obecně veškeré vyprazdňování u mnoha klientů 

je problematické, častá je inkontinence moči, stolice nebo obojího. Ta znamená nejen 

pravidelnou výměnu inkontinenčních pomůcek, ale vždy současné provedení hygieny oblasti 

genitálií.„Ztotožnění se s touto situací vyžaduje ze strany klienta velké nároky a mnohdy 

i dlouhé časové období k přijetí.“(Malíková, 2011, s. 119).  

Ventilace emocí patří mezi efektivní formy boje se životními těžkostmi. Ty lze různými 

způsoby, jen některé jsou účinnější než jiné. Autorem metody ventilace emocí je James 

Pennebaker, který zjistil, že subjektivní pocity stresu a bolesti je možno ovlivnit 

tím, že je ventilujeme - zveřejníme. Pojmenováním, vyslovením i napsáním. Pokud lidé 

o svém zážitku – emoci – více mluví, snižuje se jeho emocionální dopad. Zvládání těžkostí 

charakterizuje určitého člověka (in Křivohlavý, 2001, s. 84).  

O všech těchto skutečnostech obyvatelé domova vědí, bedlivě sledují, co se kterému 

z nich „dělá“ a každý z těch schopnějších se obává, aby nenastala doba, kdy i on bude 

potřebovat další úkon navíc směřující stále hlouběji do intimních oblastí života. Staří lidé 

se vyrovnávají se životem, přizpůsobují se pomocí srovnávání své životní situace s těmi, 

kterým se vede ještě hůře. Čím člověk déle žije, tím častěji zažívá ztrátu ostatních lidí. 

Minimálně o obyvatelích jednoho patra rezidenčního zařízení můžeme hovořit jako 

o členech malé skupiny. Malá skupina je společenství (soubory osob), které se více či méně 

náhodně sešly, se v sociální psychologii dělí na velké (společná demografická charakteristika) 

a malé. G. C. Homans (1950) in Nakonečný, 2009, s. 384/ rozumí skupinou „řadu osob, které 

spolu v určitém časovém období často komunikují a jejichž počet je tak malý, že každá osoba 

může se všemi ostatními osobami komunikovat, a sice nikoli jen prostřednictvím jiných lidí, 

nýbrž tváří v tvář“. Homans uvádí další znak interakce tváří v tvář a nepoužívá adjektiva malý. 

Malou skupinu lze vymezit následujícími znaky: 

 Navzájem integrující se jedinci v rámci společně sdílených norem 

 Kteří se vzájemně znají a vstupují do interakcí v rámci propojených rolí 

 Vyvíjejí společnou činnost v rámci společných cílů 
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Rodina jako součást pečujícího týmu  

Povede-li se mezi generacemi příbuzných budovat kontinuálně blízkost vztahů, mají 

naději, že se jim podaří přijímat i dávat pomoc svým blízkým v době ztráty soběstačnosti. 

Přesto dlouhodobě pečovat o starého a nemocného člověka v rodině bez další podpory 

je mimořádně vyčerpávající. Námaha plynoucí z každodenní péče znamená vyčerpání 

a úzkost z budoucnosti těch starajících se.  

Při průměrném věku klientů Domova pro seniory v Domažlicích nad osmdesát let 

si snadno spočítáme, že jejich děti jsou sami na hraně seniorského věku. Ztráta 

soběstačnosti, nemožnost sebeobsluhy, inkontinence člověka ve vlastních očích degraduje, 

u rodinných příslušníků často vyvolávají bezradnost a pocity viny ze selhání. 

Pocit viny je pokládán za jednu z fundamentálních emocí, tedy emocí, které vznikly 

v procesu kulturní evoluce. Je vyvoláván, když jedinec nedodrží morální normy, s nimiž 

se ztotožnil. 

 

 Obrázek 3: 

Foto Paní Eva, 83 let se svou spolubydlící sdílí nejen společný pokoj, ale i čas a intimitu 
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Při umístění babičky či dědečka zůstává důležitým kontakt s rodinou seniora, měli 

bychom se proto snažit o co nejvhodnější způsob vzájemné spolupráce. Právě rodina může 

poskytnout důležité informace o významných událostech ze života seniora, které mohou 

výrazně ovlivňovat jeho aktuální stav, což je především důležité u osob s poruchou řeči 

a kognitivních funkcí. Zjištění rituálů starého člověka, způsobů, jak prováděl hygienickou 

péči, jaký byl jeho denní režim, jaké pomůcky rád používal, jak trávil volný čas, jaké měl 

stravovací návyky, které situace považoval za ohrožující, Neměli bychom na to zapomínat 

a případně jí stanovit nějaký úkol v péči o svého blízkého. Pokud bude rodina seznámena 

s plánem péče, důležitostí její role, zabrání se častým nedorozuměním. Členové rodiny mají 

také občas odlišné názory na způsob péče. Podvědomě cítí, že nejsou schopni poskytovat 

potřebnou pomoc a péči svým blízkým, a tak svou představu delegují na „profesionální 

pečovatele“. Mnohdy i nároky samotných seniorů bývají v rozporu s možnostmi zařízení. 

Rodina je nesmírně důležitá pro každého člověka, ať už je funkční či nikoliv, ať nechce 

nebo nemůže spolupracovat, stále zůstává partnerem při eventuálním předávání zpráv. 

Klíčový pracovník musí umět navázat kontakt s rodinou, získat potřebné informace a vymezit 

si také vzájemné role a pravidla v péči o seniora.  

4.4 „Jakou kvalitu má další život?“ 

„Kvalita života je vícerozměrný, subjektivní a měřitelný konstrukt, který vyjadřuje, 

jak člověk sám hodnotí situaci. Využívá se ke sledování účinnosti komplexně zaměřených 

psychosociálních a zdravotnických služeb.“(Dragomirecká, 2013, s. 223). Kvalita života 

navazuje na koncepty dobrého života známé již z dob  antické filosofie. V sociální oblasti 

představuje významnou součást hodnocení komplexních preventivních a rehabilitačních 

programů s hlavním cílem zvýšení nebo udržení kvality života člověka. 

Důležitým poznatkem vyplývajícím ze studie Gerda Kempermanna je, že „bez aktivity 

to prostě nejde“. Přínos se může zdát malý, ale v každém případě je rozhodující. 

A s přibývajícím věkem její význam vzrůstá, protože neustále probíhá interakce jednotlivce 

s jeho prostředím. Již velmi mírná duševní aktivita snižuje riziko vzniku Alzheimerovy 

choroby, tělesná aktivita cvičí vedle svalů a kloubů i mozek. Ten, kdo se udržoval v dobré 

tělesné kondici, má naději z ní profitovat později i kognitivně. Tělesný nebo duševní trénink 
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uchovává schopnost v míře odpovídající člověku mladšího věku a udržuje nabyté dovednosti. 

Zdraví jako zdroj fyzické a psychické síly je podle Williamse (1983, dle Křivohlavý, 

2003)holistický přístup, který považuje zdraví za druh síly, která nám pomáhá překonat 

těžkosti. Z tohoto pohledu, čím je člověk zdravější, tím více má síly a tím lépe překonává 

problémy. 

Nemoc bývá doprovázena bolestí. Tak jako je v biologické rovině smysluplným 

strážcem, má i v rovině duševní a duchovní analogickou úlohu. Chrání člověka před duševní 

strnulostí. Podle Frankla dokud trpíme, zůstáváme duševně naživu, protože v utrpení 

zrajeme a rosteme. Pomoc trpícím lidem spočívá v pomoci jim pochopit, že kus smyslu jejich 

života spočívá právě v tom, že své neštěstí vnitřně přijmou a překonají (in Navrátil, 

2001, s. 77). Potřeby seniorů v rezidenčních zařízeních jsou specifické a samozřejmě 

individuální. 

Krize jako zátěž i šance 

Slovo pocházející z řeckého „crisis“ mělo význam rozhodnutí, rozhodujícího obratu, 

rozsudku, vrcholu. Kastová (2000) vysvětluje současné psychologické chápání krize jako 

prožívání neodkladné, naléhavé situace. „Člověk, který je zcela uvězněn v krizi, se cítí 

pohlcen panickým strachem, nevidí už žádné východisko, je svým problémem mimořádně 

omezen, Připadá si naprosto bezmocný, má dojem, že se nic nedá změnit, přinejmenším 

k lepšímu.“ (in Navrátil, 2001, s. 115). 

Krize na jedné straně vyvolává strach a úzkost, protože bourá dosavadní jistoty, 

na straně druhé je katalyzátorem osobního vývoje. Začíná razit cestu novému pohledu 

na život a vlastní zkušenost. Jaspers (1965) chápe krizi jako příležitost vzít život do vlastních 

rukou a změnit ho, ale na to nemá senior již sílu a většinou ani možnosti. O to většího 

významu nabývá spolupráce rodiny a dalších sociálních faktorů.  

Předpokladem citlivého zacházení je znalost typických vývojových stádií krize. 

V některých případech člověk všemi stadii neprojde, jindy ve zcela jiném pořadí, než jsou 

typicky uváděna. Kastová (2000) popsala průběh krize ve čtyřech fázích. 
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Tabulka č. 3: Fáze krize podle Kastové 

Fáze Popis 
 

1. Fáze popření Je charakteristická šokem. Charakterizuje ji věta: 
„To nemůže být pravda.“ 

2. Fáze protestu Projevuje se hněvem a protestem, Charakterizuje ji věta: 
„Proč právě já?“ 

3. Fáze bilancování Člověk přemítá o tom, co bylo až doposud. Bilancuje. Snaží 
se nalézt, co bylo v jeho životě hodnotné. 

4. Fáze reorganizace 
života 

Člověk se smiřuje se svým omezením (nemocí, stářím, 
smrtí). Nalézá osobní smysl životní situace.  

Upraveno podle Kastové, 2000 (in Navrátil, 2001, s. 119) 

Pomáhající pracovník je intenzivně a emocionálně konfrontován se specifickým 

životním tématem. Schopnost pracovníka nebo rodinného příslušníka poskytnout klientovi 

„bezpečný vztah“, hraje významnou roli při zvládání krizového stavu. K jeho utvoření mohou 

pomoci techniky aktivního naslouchání a poskytování emoční podpory. Setkává-li 

se pomáhající pracovník s takovým tématem, které sám nemá zpracováno, může být 

ohrožena i jeho psychická stabilita i způsobilost pomáhat. Člověk v krizi je nejvnímavější vůči 

pomoci poskytované lidmi, kterým důvěřuje – svým blízkým osobám. Těm potřebuje vyjádřit 

často dlouho potlačované emoce s vědomím, že neobtěžuje. 

Postoj pomáhající osoby spojený s vírou, že klient je schopen krizi zvládnout, přispívá 

k obnově jeho sebedůvěry. Úkolem pomáhajícího je klientovi pomoci zaujmout k situaci 

věcnější postoj a získat od ní odstup. O´Haganová (1991) píše: „Nárůst počtu krizí, které mají 

řešit sociální pracovníci, je nevyhnutelný. Například nárůst počtu starých lidí jistě přispěje 

k nárůstu krizí, které souvisí se stářím (zmatenost, zdravotní potíže)“. Krizovou intervenci 

pak musí poskytovat pracovníci, kteří k tomu obvykle nemají speciální výcvik ani odpovídající 

organizační zázemí (in Navrátil, 2001, s. 123). Ke kompetencím sociálního pracovníka 

ale i každého pomáhajícího by mělo patřit sebekritické zhodnocení vlastních schopností 

a v případě vědomí nezvládnutí krizové situace vyhledání kompetentního odborníka 

bez pocitu vlastního selhání. Tím by bylo právě neprofesionální řešení a nevytvoření sociální 

opory. 

Model kompetencí ve vztahu k odborné praxi v rámci souvislé praxe nabízí kazuistika. 

Jde o výklad se zřetelem ke konkrétnímu individuálnímu případu, který zahrnuje souhrn 
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pozorování průběhu dílčích jevu, událostí, situací atp. Mezi základní charakteristiky kazuistiky 

patří konkrétnost, detailnost a zaměření na jednotlivé případy. (Kol. autorů, 2001). 

Orientační osnova pro vyhotovení kazuistiky se týká úrovní: 

 popisu klientovy situace 

 identifikace relevantních problémů a potřeb 

 popisu zdrojů a limitu klienta a dalších subjektu ve vztahu k dané životní situaci 

 vymezení cíle a způsobu jeho dosažení. 

 

 

  

Obrázek 4: 

Foto paní Eva ráda pozoruje život „tam venku“ 
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VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ STUDIE 

 „Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat 

podruhé.“ DALAJLÁMA 

5 Úvod k šetření 

V této kapitole popisuji výsledky výzkumného šetření. To jsem prováděla v časovém 

úseku od února 2012 do června 2013 v populaci seniorů ve věku nad 62 let ve třech různých 

skupinách: 

 Senioři žijící v domácím prostředí – dotazník vyplňovali sami 

 Senioři žijící v zařízení poskytujícím péči 

o Senioři žijící v domě s pečovatelskou službou – otázky z dotazníku jsem jim 

četla a odpovědi zaznamenávala, sedm z celkového počtu vyplňovalo 

samostatně 

o Senioři žijící v domově pro seniory – vyplňování dotazníků se konalo formou 

řízeného rozhovoru 

Základní etické principy výzkumu 

Podmínka, v latinské podobě „primum non nocere“ „Prvotní je neškodit.“ 

je základním principem výzkumné etiky, což znamená, že prováděný výzkum by neměl 

nikoho poškodit. Druhým principem je udělení souhlasu se svou účastí. V této souvislosti 

hovoříme o informovaném souhlasu na podkladě dostatečných informací ještě před konáním 

výzkumu a možnost odmítnutí. 

Fáze přípravy šetření 

Leden - září 2012 - Bibliografická rešerše 

V počáteční etapě jsem shromažďovala a studovala odbornou literaturu vztahující 

se k tématu, kterou uvádím v soupisu literatury a pramenů, v nichž jsou uváděny potřebné 

informace pro vypracování. 
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Také jsem se zaměřila na sestavování dotazníku, mým záměrem bylo vypracovat 

otázky pro šetření tak, aby co nejlépe zobrazovaly pocity seniorů, případně daly prostor 

pro vyjádření obav, o kterých „se nemluví“. 

Listopad 2012 – leden 2013 - další vzdělávání 

V přípravném období před samotným psaním práce a v jeho počátku jsem v Plzni 

v období 15. 11. 2012 – 17. 1. 2013 absolvovala kvalifikační kurz v rozsahu 155 hodin. Získala 

jsem osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu „Pracovník 

v sociálních službách přímá obslužná péče“a nastoupila jsem na pracovní místo pečovatelky 

do Domova pro seniory v Domažlicích. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla doplnit 

dotazníkové šetření i vlastním pozorováním trvajícím včetně odborné praxe patnáct měsíců.  

Dne 30. 11. 2012 pořádal Filosofický ústav AV ČR, Praha – Kabinet pro studium vědy, 

techniky a společnosti Seminář z cyklu „Bioetika a občanská společnost“ – s názvem 

„Stárnoucí společnost a její etické problémy“u příležitosti Evropského roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity 2O12, jehož patronkou byla Prof. PhDr. et RNDr. Helena 

Haškovcová, CSc. z Fakulty humanitních studií UK Praha. Měla jsem to štěstí, že jsem 

se ho mohla zúčastnit a vyslechnout si příspěvky odborníků různých profesních zaměření 

a jejich pohledů na stáří a stárnutí. 

5.1 Formulace cílů a metodika 

Vycházela jsem ze zadání diplomové práce a z výsledků literární analýzy, tedy 

z nastudované odborné literatury s přihlédnutím k potřebám praxe a zároveň zaměření mých 

studijních oborů – psychosociální studia na katedře Psychosociálních věd a etiky 

HTF UK v Praze v kombinaci s husitskou teologií. 

Hlavním obecným cílem je posoudit vnímání stáří, rizik a omezení souvisejících s přechodem 

z domácího prostředí do institucionálního zařízení či kladů s tím spojených samotnými 

seniory. 
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Dílčí cíle: 

Byly osloveny dvě skupiny respondentů ve věku nad 62 let a to seniorů, kteří 

jsou relativně soběstační a žijí sami ve vlastní domácnosti či za pomoci pomáhajících osob 

z kruhu rodiny. Dále jsem pak oslovila referenční vzorek seniorů, kteří již žijí v institucionální 

péči – v domově pro seniory či domě s pečovatelskou službou při centru služeb pro seniory. 

Snažila jsem se zachytit pocity těchto lidí souvisejících se stárnutím a stářím, 

identifikovat jejich případné obavy a osobní zkušenosti s institucionálními zařízeními 

a představy o potenciální péči společnosti o ně v případě nesamostatnosti.  

5.2 Metody šetření 

Teorie - termín se používá pro popis logického vysvětlení vzájemných vztahů daného 

souboru faktů, které byly teoreticky ověřeny nebo takové ověření umožňují. Teorie 

je vytvářena procesem, v jehož průběhu se fakta uspořádávají do smysluplného, 

koherentního vztahu a hledají se jejich vzájemné vztahy. Teorie musí být následně 

a opakovaně testovány, nesmí se stát nezpochybnitelnými dogmaty. Neměly by být pouze 

znalostí pro znalost, ale pro využití v praxi. 

Metoda – metodou míníme obvykle postup nebo způsob uplatňovaný k dosažení 

stanoveného cíle nebo získávání určitých výsledků, způsob nějakého účelného jednání, 

promyšlený, utříděný postup. Metoda vychází z příslušné teorie, je v ní organicky zakotvena, 

teorie metodu legitimizuje.  

Technika – je konkrétním nástrojem metody k dosažení určitého cíle. Vůči technice 

je metoda nadřazeným pojmem. 

Dotazníkové šetření 

K získání dat u většího počtu respondentů jsem se rozhodla po zkušenostech 

ze zpracování bakalářské práce a po absolvování přednášek „Metody a techniky sociálního 

výzkumu“ v akademickém roce 2011/12 pro dotazníkovou metodu. V sociální oblasti 

a ve zdravotnictví je dotazníkové šetření rozšířenou technikou sociologických výzkumů. 

Bártlová a Hnilicová (2000, s. 30) definují dotazník jako standardizovaný soubor otázek 

připravených předem na formuláři. Dotazníky mohou být anonymní a neanonymní, 
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obsahovat řadu položek s různě formulovanými otázkami. Nejčastěji se podle Bártlové 

a Hnilicové (2000, s. 32-4) v dotaznících používají: 

- Uzavřené otázky 

- Otevřené – volné – otázky 

- Polozavřené otázky 

V dotazníkovém šetření jsem se obracela na adresně určenou část populace – 

jmenovitý výzkumný vzorek /osoby starší 62 let/ - pro dosažení reprezentativnosti zkoumání. 

Dotazníky jsem si sestavila sama a rozdělila na dva typy pro dvě základní skupiny 

respondentů (viz. Úvod k šetření“). 

Každý z obou typů dotazníků je strukturovaný do dvou částí (i graficky oddělených), 

kde první zahrnuje faktografická data demografické charakteristiky – baterii osobních otázek. 

Ty nejsou číslovány. Druhá část dotazníku pro seniory v domácím prostředí v 18 otázkách 

zjišťuje postoje seniora k institucionální péči, zda ji zná a v případě nutnosti ji dokáže 

akceptovat. V druhém typu dotazníku jsem se zaměřila ve 20 otázkách na pocity seniora, 

již klienta, v rezidenčním zařízení. 

Téma bylo pro mnohé velmi citlivé, protože jak jsem zjistila, otázky tohoto typu si lidé 

záměrně nekladou, aby si je nemuseli zodpovídat. I proto jsem v závěru dotazníku vytvořila 

místo pro vyslovení vlastního názoru, což mnozí až dojemně využili. 

Sběr dat v obou typech rezidenčních zařízení jsem prováděla sama se souhlasem paní 

ředitelky Mgr. Venuše Klimentové. V domě s pečovatelskou službou ona sama jako osoba 

mající důvěru a znalost prostředí klienty na dotazníkové šetření předem upozornila 

a po vzájemné dohodě bylo stanoveno datum s časovým určením mojí návštěvy v jejich 

domácnosti s právem odmítnout. Klienti byli předem upozorněni a bylo s nimi domluveno 

datum a hodina mojí návštěvy v jejich domácnosti s právem odmítnout. Z tohoto důvodu 

byla setkání časově náročná, prováděla jsem je během letních prázdnin školního roku 

2011/12 v počtu čtyři za jedno dopoledne. 

V domově pro seniory jsem postupovala podobně, jen v jiném časovém úseku (teprve 

po částečném poznání provozu v rámci vykonávané praxe) vzhledem ke specifiku práce 
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se seniory v průměrném věku nad 80 let (viz. „Graf č. 3 Věková pásma“ na str. 63) pro jejich 

snadnou unavitelnost, náladovost, zdravotní indispozice. 

S distribucí dotazníků mimo moje bydliště pro ještě větší časovou náročnost 

mi pomohly dvě zaškolené tazatelky: pracovnice a majitelka rehabilitačního oddělení v Boru 

u Tachova, kam senioři docházejí a moje přítelkyně, sama mladá seniorka, žijící v jiné části 

domažlického okresu než je moje bydliště. 

5.3 Charakteristika cílových skupin respondentů 

Základní cílovou skupinu respondentů, osob ve věku nad 62 roků, jsem si rozdělila 

do dvou základních skupin, z nichž druhou tvořily dvě podskupiny. Dělícím kritériem bylo 

místo jejich současného pobytu – bydlení – domova, podle toho, jak samotní toto místo 

vnímají. Dotazníku jsem použila k přímému dotazování formou individuálního šetření. 

Dotazník jsem předložila k vyplnění, instruovala respondenta, nezasahovala přímo otázkami, 

pouze si převzala vyplněný dotazník. U části první a celé druhé podskupiny jsem jako 

tazatelka byla přítomna. 

Celková kapacita domova pro seniory je 70 osob. Zařízení se nachází se v nově 

postavené budově, jejíž slavnostní otevření proběhlo v říjnu 2010 a je součástí Městského 

centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. 

Oba druhy rezidenčního bydlení jsme charakterizovali ve čtvrté kapitole „Sociální 

práce se seniory v různých prostředích“, kde je podrobně popsán rozdíl v rozsahu 

poskytovaných služeb. Zdravotní stav je charakterizován mírou potřeby ošetřovatelské péče, 

která odpovídá prostředí rezidenčního zařízení, v němž byl jeden každý respondent osloven. 

Podskupina č. I: Senioři žijící v domě s pečovatelskou službou 

Jedná se o původní městské zařízení pro seniory v Domažlicích. Tvoří ho 37 bytových 

jednotek příslušenstvím, kam si obyvatelé mohou přinést vlastní potřebné zařízení a tím 

si vybavit svůj nový domov. Na umístění se poměrně dlouho čeká, z tohoto důvodu se jedná 

o stabilní složení.  

Do bytu se vstupuje po zazvonění či zaklepání po souhlasu. Obyvatelé si řídí svůj čas 

a nepodléhají pevně stanovenému dennímu řádu. Mohou využívat nabízené služby včetně 
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stravování v místě a různé aktivizační programy, každý pracovní den koná službu zdravotní 

sestra ve dvou směnách do 18,30 hodin, o víkendech ve zkráceném pracovním režimu. 

Podskupina č. II: Senioři žijící v domově pro seniory 

Domov pro seniory v Domažlicích má kapacitu 60 míst. Klienti bydlí ve dvoulůžkových 

pokojích s příslušenstvím rozmístěných po deseti ve třech patrech. Jedno patro 

je ošetřovatelské, kde jsou umisťováni výhradně imobilní klienti s vyšší potřebou péče. 

Ty jsem ve svém šetření neoslovovala vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.  

Kromě třech manželských párů žijí tedy všichni s „cizí“ – dříve jim neznámou osobou, 

se kterou jsou v celodenním kontaktu. To vyžaduje velkou míru tolerance, přizpůsobení 

se jeden druhému, ztrátu soukromí. Tady opravdu platí rozdělení komunikačních kanálů 

i na čichový – olefaktorní kanál – vnímání vůně těla, zápachu v případě inkontinentního 

spolubydlícího. Musí dojít ke ztrátě studu, protože jinak to v tak intimním spolubydlení nelze 

právě u osob vyžadujících pomoc a péči. To vše je velice náročné pro každého, zvlášť pak 

pro člověka vyššího věku zvyklého na vlastní rituály a soukromí. Není vzácností, že jsou 

konfrontováni s umíráním, se smrtí, když ne přímo, tak z povzdálí, kdy ten jeden „prostě 

nepřijde“. To vše způsobuje větší vnitřní izolovanost a uzavřenost pro finální období života 

člověka a ovlivňuje celé jeho okolí. Nepoměr mezi dlouhou biografií a krátkou perspektivou 

vyvolává rezignační rozměr. Emočně vypjaté situace pro starého člověka, který velice dobře 

ví, že „z domova se neodchází“.  

To je obsahem otázek v dotazníkovém šetření. Dotazníky pro obě podskupiny 

respondentů žijících v rezidenčních zařízeních jsou shodné a výhradně anonymní, aby 

nedošlo k poškození jejich práv. 

Jak je patrno z grafu č. 3, průměrný věk klientů je 83,4 roku a 86% všech obyvatel 

zařízení jsou lidé starší 76 let. Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsem se rozhodla 

pro uvádění věku rok narození, protože jsem se setkala u seniorů ve stařeckém věku 

s nepřesnostmi při určování „Kolik je Vám let?“. Datum svého narození však znali všichni, 

kteří byli schopni dotazník třeba s pomocí vyplnit. 

Z níže uvedených grafů a dalších demografických dat lze odvodit několik vstupních 

charakteristik, které potvrzují obecně známé údaje v rámci sociologického zkoumání: 
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Trvale převažuje podíl žen mezi staršími kohortami a vzrůstá pak ve věkových 

skupinách nad 70 let, u žen (nikoli u mužů) se také zvyšuje zastoupení v nejvyšších věkových 

kohort. 

Graf č. 3: Věková pásma Graf č. 4: Počty mužů a žen  

Součástí domova pro seniory je i oddělení stacionáře, kde je situováno pět pokojů 

pro dvě osoby, celkem zde tedy může pobývat 10 klientů, což pak zvyšuje celkovou kapacitu 

zařízení na 70 osob, jak je uváděno ve statistice viz příloha č. 4 za rok 2012 a příloha 

č. 5 za rok 2013 v oddílu „Přílohy“. 

Skupina č. III: Senioři žijící v domácím prostředí 

Šetření dotazníkovou metodou bylo provedeno u seniorů žijících ve své vlastní 

domácnost, ve svém přirozeném prostředí v různých obcích domažlického, tachovského 

okresu. 



64 
 

5.3.1 Baterie osobních otázek (Faktografické údaje dotazníku) 

I. Senioři žijící v domě s pečovatelskou službou – Z celkového počtu 37 respondentů 

jich 7 odmítlo dotazník vyplnit, 2 jsem nezastihla v době provádění šetření doma 

a 7 dotazníků se mi nevrátilo, dotazník vyplnilo 21 osob. 

Tabulka č. 4: Senioři žijící v domě s pečovatelskou službou 

SENIOŘI ŽIJÍCÍ V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

Celkem 37 respondentů → vyplnilo 21 z nich 

Věk 

nejvyšší nejnižší průměr 

1918 1943 1930,5 

Pohlaví 

žena muž 

18 3 

Vzdělání 

ZŠ vyučen/a SŠ VŠ 

6 4 11 0 

Stav 

svobodný/á vdova/vdovec rozvedený/á neuvedl/a 

1 15 4 1 

Doba ovdovění 

nejvyšší nejnižší průměr 

28 6 17 

Děti 4 1   

Bydliště 

Domažlice okres přistěhovaný neuvedl 

12 4 4 1 
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II. Senioři žijící v domově pro seniory - Z celkového počtu 60 respondentů jich 

10 odmítlo dotazník vyplnit, 3 byli v době provádění šetření hospitalizováni, 

2 dotazníky se mi nevrátily a 20 seniorů nebylo se mnou schopno spolupracovat, 

dotazník vyplnilo 25 osob. 

Tabulka č. 5: Senioři žijící v domově pro seniory 

  

SENIOŘI ŽIJÍCÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY 

Celkem 60 respondentů → vyplnilo 25 z nich t 

Věk 

nejvyšší nejnižší průměr 

1920 1945 1932,5 

Pohlaví 

žena muž 

19 6 

Vzdělání 

ZŠ vyučen/a SŠ VŠ 

13 4 7 1 

Stav 

svobodný/á vdova/vdovec rozvedený/á neuvedl/a 

2 16 1 6 

Doba ovdovění 

nejvyšší nejnižší průměr 

30 4 7 

Děti 2 0   

Bydliště 

Domažlice okres přistěhovaný neuvedl 

18 4 3 0 
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III. Senioři žijící v domácím prostředí – Z celkového počtu 60 respondentů 

jich 11 odmítlo dotazník vyplnit, 10 dotazníků se mi nevrátilo, dotazník vyplnilo 

39 osob. V baterii osobních otázek 2 ženy neuvedly vzdělání, i některé další 

otázky ze strany respondentů zůstávaly nezodpovězené. 

Tabulka č. 6: Senioři žijící v domácím prostředí 

  

SENIOŘI ŽIJÍCÍ DOMA 

Celkem respondentů 60 respondentů → vyplnilo 39 z nich 

Věk 

nejvyšší nejnižší průměr 

1924  1950   

Pohlaví 

žena muž 

32  7  

Vzdělání 

ZŠ vyučen/a SŠ VŠ 

 11  10  15  1 

Stav 

Ženatý 
vdova/vdovec rozvedený/á neuvedl/a 

vdaná 

 18  16  4  1 

Doba ovdovění 

nejvyšší nejnižší průměr 

 32 roků  1 rok   

Děti       

Bydliště 

Domažlice Tachov Dom. přistěhovaný neuvedl 

 3 19  11  6   
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5.4 Výsledky dotazníkového šetření 

Výsledky dotazníkového šetření u skupiny respondentů žijících v domácím prostředí 

1. Máte zvířecího „kamaráda“sdílejícího Vaši domácnost? 

a) ANO: psa ....................................kočku ...................................................................  

b) NE: bojím se, že by mě péče o něj zatěžovala 

c) NE: nemám rád(a) zvířata 

A B C neodpověděli 

Psa Kočku oba    

16 2 3 17 4 0 

Polovina respondentů chová domácího mazlíčka, fakt, že ho nemohou s sebou vzít 

do zařízení je pro mnohé bolestný 

2. Připravoval(a) jste se aktivně na stáří? SHODNÁ s otázkou č. 7 v dotazníku 

pro klienty zařízení 

a) Snažil(a) jsem si vytvořit finanční zabezpečení  

b) Zvýšenou péčí o zdravotní stav a tělesnou kondici 

c) Posílením zájmů v oblasti, která mi přinese uspokojení a společenský kontakt 

d) NE – zaskočilo mě 

A B C D 

22 11 (+1) 3 (+2) 3 

Z 39 respondentů 1 odpověděl kladně i na možnost C, jeden uvedl všechny 3 kladné 

odpovědi, z toho vyplývá, že respondenti se snaží na stáří zajistit hlavně finančně. 

A B C D 

6 1 3 5 

Z 21 respondentů 1 odpověděl kladně i na možnost C, ale 6 respondentů si vytvořilo 

vlastní, pro všechny nezávisle shodnou odpověď e) „NE“, 1 žena neodpověděla. Ve srovnání 

s respondenty „DOMA“ nadpoloviční většina v počtu 14 osob zůstala nepřipraven.  
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Příprava na stáří se považuje za celoživotní úkol a každý člověk by si měl být vědom, 

že je zodpovědný za svůj život, jehož nedílnou součástí je i stáří. 

3. Zdravotní stav: SHODNÁ s otázkou č. 10 v dotazníku pro klienty zařízení 

a) uspokojivý k věku 

b) zdravotní obtíže vyžadující pravidelnou zdravotní péči 

c) zdravotní problémy silně omezující soběstačnost 

d) výrazně se zhoršil od příchodu do zařízení přes poskytovanou péči – PRO KLIENTY 

A B C neodpověděli 

20 16 2 1 

Z 39 respondentů označila polovina svůj zdravotní stav jako uspokojivý k věku 

a téměř polovina označila odpověď B a jen 2 vnímají omezení soběstačnosti. 

A B C D 

9 3 8 1 

Z 21 respondentů označila téměř polovina zdravotní stav jako uspokojivý k věku, 

ale pro zhruba stejný počet osob (8) je omezení soběstačnosti zároveň důvodem pobytu 

v zařízení. 

Z 39 respondentů označila polovina svůj zdravotní stav jako uspokojivý k věku 

a téměř polovina označila odpověď B a jen 2 vnímají omezení soběstačnosti. 

4. Žijete v domácnosti: 

a) Sám(a), ale necítím se osamocen(á) 

b) Sám(a) a cítím se opuštěná  

c) S manželem (partnerem) – manželkou (partnerkou) 

d) S dětmi 
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A B C D 

10 4 21 2+3 

Z 39 respondentů žije více než polovina ve společné domácnosti s partnerem a 3 žijí 

ve vícegeneračním soužití i se svými dětmi, 1 žena neodpověděla. 

5. V případě nutnosti pomoci byste se obrátil na: ............................................................  

Děti Rodinu Pečovatelskou službu Sousedka přítelkyně 

21 7 4 1 1 

Z 39 respondentů se většina (28) může obrátit na své děti a nejužší rodinu, 5 (4 ženy 

a 1 muž) neodpovědělo. 

6. Pociťujete u sebe ztrátu soběstačnosti? 

e) NE 

f) Pomalu ANO 

g) ANO: rychle mi ubývá sil 

A B C neodpověděli 

27 8 4 0 

Z 39 respondentů se cítí soběstačná, jen 4 pociťují rychlou ztrátu soběstačnosti. 

7. V případě ztráty soběstačnosti uvažujete o řešení situace: 

a) Péčí ze strany rodiny – „koho?“ -  ............................................................................  

h) Pečovatelskou službou 

i) Odchodem do specializovaného zařízení 

A B C neodpověděli 

19 z toho 16 děti 6 2  

I tento zjištěný údaj z odpovědi A potvrzuje teoretickou rešerši, že rodiče „očekávají 

péči dětí v období ztráty soběstačnosti“, teprve pak uvažují o „jiném řešení“. 
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8. V případě institucializované péče o svoji osobu, co byste považoval(a) za největší 

přínos oproti dosavadnímu způsobu života? – Který Váš nejtíživější problém 

by se tím vyřešil? - SHODNÁ s otázkou č. 12 v dotazníku pro klienty zařízení 

Stálá péče Samota Při ovdovění Ztráta 

pohyblivosti 

Neví 

Nic 

Nevyplnili 

 

6 2 1 2 10 16 

Z 39 respondentů 2/3 (26) o problému neuvažují nebo se brání o něm uvažovat, 

přičemž 1 žena uvedla, že „nemá problém“ a 1 uvedla „garsonka“, čímž předpokládám, 

že uvažuje o domu s pečovatelskou službou. 

Stálá péče Samota Při ovdovění Ztráta 

pohyblivosti 

Bytová 

situace 

Nevyplnili 

 

8 2 1 7 1 2 

Z 21 respondentů 2/3 (15) vnímají vyřešením problému poskytování stálé péče 

i ve vztahu ke ztrátě pohyblivost, jen 3 řešili pobytem strach ze samoty, 1 žena svou tíživou 

bytovou situaci. 

U klientů DPS je potřeba stálé péče a ztráta samostatnosti indikátorem k přijetím zařízení. 

9. V případě institucializované péče o svoji osobu, co byste považoval(a) za největší 

ztrátu oproti dosavadnímu způsobu života? – Co by Vám nejvíce chybělo? - 

PODOBNÁ s otázkou č. 13 v dotazníku pro klienty zařízení 

Soukromí Rodina Domov Svoboda Přátelé Zahrada Pes Nevyplnili  

8 7 2 1 2 2 1 14 

Otázka byla formulována jako otevřená, aby respondenti měli možnost sami 

formulovat očekávanou „ztrátu“ oproti dosavadnímu životu. Vypsaná slova jsou silně citově 

zabarvená a v podstatě všechna charakterizují domov. Z 39 respondentů se jich vyjádřilo 

21 v tomto smyslu. 

Kontakt  

s rodinou 

Přátelé 

Sousedi  

Byt, dům Příroda  Nic Nevyplnili 

 

1 5 2 2 9 2 
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Z 21 respondentů si téměř 1/2 (9) vytvořila vlastní odpověď e) „NIC“. Potěšující 

je zjištění, že senioři nepostrádají kontakt s rodinou, což je dáno i místem jejich původního 

bydliště na Domažlicku, 1/5 se stýská po přátelích, 2 nevyplnili. 

10. Co můžete pro své blízké vytvořit, poskytnout, čím být užitečný a jak často? - 

SHODNÁ s otázkou č. 17 v dotazníku pro klienty zařízení 

j) ANO: často 

k) ANO: občas 

l) NE: necítím se potřebný 

A B C Nevyplnili 

20 16 2 1 

Odpovědi přesně kopírují ty z otázky č. 3, kdy: Z 39 respondentů označila polovina 

svůj zdravotní stav jako uspokojivý k věku a téměř polovina označila odpověď B, 1 žena 

neodpověděla a jen 2 vnímají omezení soběstačnosti, ti se pak vnímají i jako „neužiteční“. 

Klienti DPS odpověděli 17x „ANO“zvláště svým vnoučatům a dětem, pouze ve 3 případech 

uvedli, že se cítí jako nepotřební, 1 žena nevyplnila. 

11. V případě odpovědi „ano“: Komu nejvíce? 

a) Svým dětem 

b) Svým vnoučatům 

c) Přátelům ze zájmové organizace, bývalého zaměstnání 

d) Sousedům a známým 

e)  ...............................................................................................................................  

A B C D 

7 4 0 0 

Můžete označit i více možností + možnosti e) 

Matce Synovci Psovi AB Nevyplnili 

1 2 1 12 3 
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Když sečteme sloupce A, B a AB, dostaneme 23 odpovědí směřujících k rodině, 

že by se někdo z dotazovaných cítil potřebný pouze pro přátele nebo sousedy, takto 

neodpověděl nikdo. Naopak z 39 respondentů 3 odpověděli všemi čtyřmi způsoby a další 

3 jinou kombinací tří odpovědí než je uvedeno v tabulce. 

12. Máte někoho v okruhu svých osobních známých umístěného v domově pro seniory 

nebo jiném podobném zařízení? - SHODNÁ s otázkou č. 4 v dotazníku pro klienty 

zařízení 

a) ANO: koho a jak dlouho? ...................................................................................  

b) NE 

A B 

Bratr Švagr Kamarádka  

1 2 2 31 

Z 39 respondentů nemá 31 zkušenost se zařízením sociální péče, jen 8 z nich ji má 

a pouze 5 bylo ochotno specifikovat osobu, která je v zařízení umístěna. 

A B 

Bratr Švagr Známé   

1 1 4 14 

Z 21 respondentů nemělo 14 osob zkušenost se zařízením sociální péče, ti, kteří 

někoho měli, docházeli pravidelně, prostředí znali a jim samotných se pak lépe zvykalo 

v nových podmínkách, což pak potvrdili i v následující otázce č. 5, 7 klientů se bylo podívat 

jednou těsně před přijetím a 3 uvedli, že nikdy nepočítali, že se „sem“ dostanou, 

4 navštěvovali jiné zařízení a 1 žena neodpověděla. Tím jsem zároveň popsala i otázku 

č. 5 pro klienty DPS. 

13. Byl(a) jste již někdy na návštěvě v takovém zařízení? - PODOBNÁ s otázkou 

č. 5 v dotazníku pro klienty zařízení 

a) ANO – chodím tam pravidelně na návštěvy 

b) ANO – pouze jednou a návštěvu již nechci opakovat 

c) NE – ale nebránil(a) bych se tomu, kdybych měl(a) za kým jít 

d) NE – nikdy to nechci vidět 
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A B C D 

13 4 21 1 

Překvapivě k minulé odpovědi, kdy 8 osob uvedlo, že má „někoho“ již umístěného, 

odpovědělo 13 z 39 respondentů, že dochází na pravidelné návštěvy, tj. o 5 více. Naopak 

pro odpověď B a D se rozhodlo celkem 5 osob a co je potěšující, že více než polovina 

je připravena k návštěvám v případě potřeby. 

14. V případě odpovědi a) „ano“: Jaké byly Vaše pocity? - SHODNÁ s otázkou 

č. 6 v dotazníku pro klienty zařízení 

a)  Prostředí na mě působilo tak, že o seniora je dobře postaráno a nebála bych 

se ho 

b) Neutrální pocity – neoslovilo mě to tam 

c) Necítila jsem se tam dobře, ale vím, že pro dotyčného je důležitá moje návštěva 

d) Péči pokládám za nedostatečnou 

A B C D 

9 4 4 0 

Sečteme-li sloupec A+C, dostaneme 13 osob stejně jako ve sloupci A u otázky 

č. 13, B (č. 13) se rovná sloupci B (č. 14), tzn.: že 4 respondenti do zařízení docházejí 

ze solidarity ke klientovi, i když se tam necítí dobře. 4 respondenti přišli pouze jednou 

a neoslovilo je to a návštěvu již nechtějí opakovat. 

A B C D 

11 2 3 2 

Z 21 respondentů jich 11 vnímalo prostředí jako bezpečné, což se zase zrcadlí 

v odpovědi na otázku č. 8 „Jak dlouho jste si zvykal(a)?“, kdy 9 osob odpovědělo 

„bezproblémově“, 1 méně než ½ roku, 5 do roka, odpověď d) „nikdy si nezvyknu“ označily 

4 osoby, 2 ženy neodpověděly. 

15. V případě odpovědi b) „Ne“ u otázky č. 12: „Chtěl(a) byste se tam podívat?“ 

a) ANO – v doprovodu někoho blízkého, protože mám obavy, jak to na mě zapůsobí 

b) ANO – protože mě čeká podobný osud 

c) NE – nevidím k tomu důvod, „mě se to netýká“ 

d) NE – vůbec mě to nezajímá 
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A B C D Nevyplnili 

10 2 7 3 17 

K velmi zajímavým výsledkům došlo u odpovědi A, kdy by senior uvítal „průvodce“ 

pro první (seznamovací?) návštěvu, k tomu 2 osoby „tuší“ podobný osud. Z 39 respondentů 

však 27 se podobným ptaním ani nechce zaobírat, což je více než 2/3. 

16. Už jste si někdy pokládal(a) takový nebo podobný typ otázek? – PODOBNÁ 

s otázkou č. 21 v dotazníku pro klienty zařízení 

a) ANO – často, tíží mě 

b) ANO – ale jen, když se necítím dobře 

c) NE – nechci o nich uvažovat 

d) NE – život na ně odpoví sám 

A B C D 

4 5 8 20 

Odpovědi jasně korespondují s faktem, že otázky spojené se ztrátou sil znamenající 

ztrátu sebeobsluhy lidé dnešní doby odsouvají raději „daleko“ od sebe, i když jsou 

již v seniorském věku. Z 39 respondentů jich takto odpovědělo 28, více než 2/3 všech 

dotázaných. Zároveň je pozitivní, že jen 4 z celkového počtu vyplnili odpověď A. 

A B C D 

8 0 11 2 

Odpovědi respondentů „DOMA“ a v DPS se výrazně liší. Zatímco ti druzí již znají svou 

jistotu, odpovídali klidně, mnohem méně emotivně, viz odpověď b) a neměli „co zahánět“. 

Také se ukázalo, že mnozí již znali dotazníkové šetření z praxí studentů VOŠ v Domažlicích. 

17. Máte možnost se s někým poradit a víte s kým? - PODOBNÁ s otázkou 

č. 19 v dotazníku pro klienty zařízení 

a) ANO: ............................................................................................................  

b) ANO: obrátil(a) bych se na odborníky 

c) NE: nechci si na ně odpovídat 

d) NE: jsou mi nepříjemné  
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A B C D Nevyplnili 

23 8 5 2 1 

Z 39 respondentů 23 uvedlo možnost A, kterou dále specifikovalo, 1 žena nevyplnila 

odpověď. 

Děti Manžel Partnerka Rodina Přátelé 

6 1 1 5 5 

Z 23 odpovědí A konkrétní okruh osob, na které se může obrátit o radu, specifikovalo 

18 respondentů. Pro mě je zajímavé zjištění srovnáním odpovědí s otázkou č. 11 „Komu 

můžete být užitečný?“, kdy jasně jedinou odpovědí neodpověděl nikdo, ale v kombinaci více 

odpovědí se shoduje počet 5 přátel s odpovědí zde. Z toho poznáváme, jak důležitý 

a důvěrný může být přátelství představující silný sociální kontakt s okolím. 

A B C D Nevyplnili 

8 9 0 3 0 

Z 21 respondentů se jich 8 obrací na rodinu, ale 9 na personál v zařízení, nikdo 

se necítí být uzavřen se svými problémy sám a dokonce 3 si rozhodování o sobě plně 

ponechávají, což je zajímavá odpověď při představě „slabého a závislého“ seniora. 

18. Jakým slovem – větou - byste charakterizoval(a) stáří (po 65. roce života)?...........  

A shoduje se s Vašimi představami o tomto období života? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: .....................................................................................................................  

c) Nemyslel(a) jsem na něj 

A B C Nevyplnili 

2 16 20 1 

Odpovědi potvrzují tendenci vytěsňovat myšlenky na stáří, možná i zobrazují pocit, 

že „se ho ani nedožijeme“, a proto nebudeme muset řešit žádné palčivé otázky. Možnosti 

„popsat“ stáří nikdo nevyužil. 

Respondenti z DPS, někteří na volnou řádku napsali: „Stáří po 65. roce života = ztráta 

aktivit.“ „Náročné.“ „Stáří není moc pěkné, někdy pod lidskou důstojnost.“ „Je to čím dál 

horší. Zdraví schází.“ „Stáří není pěkné období, když přibývají zdravotní problémy.“ 
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Z odpovědí je jasně zřejmé, jak důležitou hodnotou je lidské zdraví a jak těsně a pevně 

je spjato se stářím. 

5.4.1 Celkové vyhodnocení výsledků výzkumné studie 

Graf č. 5: Celkový počet zúčastněných respondentů 

 

Porovnání obou typů dotazníků 

Oba typy dotazníků jsou součástí oddílu „Přílohy“ příloha č. 1 a příloha č. 2. Při jejich 

porovnání v tabulce vidíme, že dotazník č. 1 klade respondentům v domácím prostředí 

18 otázek, z nichž je jich sedm shodných, čtyři otázky si jsou velmi podobné s těmi 

v dotazníku č. 2 pro respondenty již žijící v rezidenčním zařízení. Ten jich obsahuje 

21 vzhledem k větší osobní zkušenosti se změnou způsobu života po příchodu do zařízení. 
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Tabulka. č. 7: Porovnání obou typů dotazníků 

Dotazník č. 1 doma Dotazník č. v zařízení 

Číslo 
otázky 

Shoda S otázkou 
Číslo 

otázky 
Shoda S otázkou 

1   1   

2   2   

3 Shodná 7 3   

4 Shodná 10 4 Shodná 12 

5   5 Podobná 13 

6   6 Shodná 14 

7   7 Shodná 2 

8 Shodná 12 8   

9 Podobná 13 9   

10 Shodná 17 10 Shodná 3 

11   11   

12 Shodná 4 12 Shodná 8 

13 Podobná 5 13 Podobná 9 

14 Shodná 6 14   

15   15   

16 Podobná 21 16   

17 Shodná 19 17 Shodná 10 

18 Shodná 20 18   

   19 Shodná 17 

   20 Shodná 18 

   21 Podobná 16 
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Pro dotazníkové šetření byly z mého pohledu nejhodnotnější odpovědi respondentů 

z domu s pečovatelskou službou, kteří vyhověli mé prosbě o upřímné a pravdivé vyplnění 

anonymního dotazníku s ponecháním si dostatku času k zamyšlení se nad obsahem otázek. 

Převážná většina jich přijala domov za „svůj“ domov, sedm z nich v něm žije déle než deset 

let. Při vědomí, že jejich zdravotní stav jim způsobuje jistá omezení, považují 

ho za uspokojivý vzhledem k věku. Jako klienti zařízení velice aktivně využívají nabízený 

program a rádi se zapojují do různých aktivit. Také neplatí, že by nadměrně sledovali televizi, 

na otázku „Zažíváte pocit nudy?“ deset odpovědělo, že „nikdy“, že se dokážou zabavit 

a druhá polovina je ovlivněna nepříznivým počasím. 

Jaké by to pro Vás bylo sdílet dvoulůžkový pokoj s „cizím“ člověkem? 

a) Pocit bezpečí, že si můžeme vzájemně pomoci a nejsem sám(a) 

b) Ignoroval (a) bych ho 

c) Vadí mně ztráta soukromí 

d) Je to pro mě nepřijatelné řešení i při zhoršení zdravotního stavu 

A B C D 

0 0 10 9 

Z 21 respondentů DPS všichni odmítli volbu a) a b), všem by vadila případná ztráta soukromí 

a pro téměř ½ možnost sdílet jeden pokoj s někým cizím se zdá jako nepřijatelné řešení. 

A B C D 

18 0 6 1 

Z 25 respondentů domova pro seniory naopak 2/3 volili možnost a), protože 

se již přesvědčili, že přítomnost toho „cizího“ jim může i zachránit život, když včas zazvoní 

na zvoneček a zavolá tak pomoc. To však neříká nic o tom, jak tito lidé pociťují ztrátu 

soukromí, když mají různé požadavky na míru tepla/chladu v pokoji, jeden se chce dívat 

na televizi a druhý spát či sledovat zcela jiný program. Teprve tady se ukáže míra frustrační 

tolerance každého jednotlivce. 

Respondenti z domova pro seniory byli nejvíce pasivní a potřebovali největší pomoc. 

Velkou roli hraje věk, nedobrý zdravotní stav, sklon k depresivně a lítostivosti, z celkového 
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počtu je jich polovina imobilních, závislých na celodenní péči. Jejich odpovědi se příliš neliší, 

co se týče zdravotního stavu. Odlišnost v odpovědích oproti jiným dvěma skupinám 

respondentů nastává u otázek týkajících se rodiny a vztahů. Je z nich znát, že často jde 

o vztahy narušené a provázené hlubokou bolestí ze zklamání, z opuštěnosti, z pocitů, že děti 

nedostály svým závazkům k rodičům. Aniž bych chtěla či měla právo hodnotit, musím 

upozornit na věk těchto „dětí“. Často jsou sami mladými seniory ve věku + - šedesát let. 

To nic nemění na faktu, že nejčastěji ze tří skupin respondentů využili odpovědi „Nechtěl(a) 

jsem být rodině na obtíž.“ či „Rodina nebyla schopna zajistit péči o moji osobu.“ 

Ze šetření u respondentů žijících ve svém domácím prostředí vyplynula obecně 

známá skutečnost, že lidé dokud se cítí a prakticky jsou soběstační, neradi myslí 

na budoucnost pro ně ne tak příznivou a řešení odkládají na samou mez. S rozhovoru s paní 

ředitelkou Městského centra jsem se dozvěděla jednu radu založenou na mnohaleté 

zkušenosti, že do „domova“ by se mělo odcházet ještě v relativně dobrém stavu a hlavně 

s volnou myslí. Přichází-li člověk pod tíhou negativních událostí, ať je to ztráta člověka 

či zdraví, daleko hůře si zvyká a přijímá nový způsob života jako nutné zlo a svoji životní 

prohru. 

 

  

Obrázek 5: 

Foto: Paní Marie, 84 let jako imobilní je odkázána na celodenní péči 
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5.4.2 Slova seniorů žijících v domě s pečovatelskou službou 

Před samotným závěrem diplomové práce jsem se rozhodla ocitovat slova seniorů 

žijících v domě s pečovatelskou službou, který je součástí komplexního zařízení Městského 

centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. Ti jako jediní využili nabízené kolonky 

pro vyjádření svých pocitů a jsem přesvědčená o vhodnosti je nechat zaznít. 

Muž, narozený 1925: „Samota je zlá – už 23 let.“ 

Žena, narozená 1926: „Důležité je snažit se nebýt na obtíž a o sebe se postarat. Péči 

ze strany personálu pokládám za vynikající.“ 

Žena, narozená 1931: „Nepředstavovala jsem si ho, připustila jsem si ho až v 80 

letech. Prosím o sílu a klid, věřím v Boží přítomnost. Přijala jsem stav, jaký je. Plno věcí 

nemusím dělat, ale také nemohu. Jde o ztrátu perspektivy, nemohu plánovat na pět let 

dopředu. Svoje tělo daruji LF UK v Plzni.“ 

Žena, narozená 1936: „Je to součást života, ale omezená nemocí. Chybí mi život 

ve velké rodině a zájem dětí, které „nemají čas. Já rodiče dochovala doma, z toho bývám 

smutná.“ 

Žena, narozená 1925: „Nepočítala jsem, že se tak dlouho dožiji. Stáří je zbytečné, není 

k ničemu. To, co tady dostávám, je nejlepší, co si člověk v mém věku může přát – kromě - být 

doma.“ 

Žena, narozená 1934: „Kladem je zdravotní péče v místě. Necítím se stará. Já sama 

se starala šest let o maminku a byla jsem tomu ráda.“ 

Žena, narozená 1924: „Je-li někdo sám a nemocný, doporučuji ústavní zařízení.“ 

Žena, narozená 1935: „Byt byl ve druhém patře bez výtahu, nezvládala jsem 

40 schodů. Nejhorší pocity, zejména při zdravotních potížích (téměř každodenních), jsou 

osamění. Tatínka i tchýni jsem velmi často navštěvovala. Je mi líto, že syn (sám po mozkové 

příhodě), který žije 500 km od Domažlic, může přijet dvakrát do roka a o druhém synovi, 

kterému jsem nemálo pomohla, už několik let vůbec nevím.“ 

Žena, narozená 1931: „Stáří by nemělo být. Bojím se bezmocného stáří.“ 

Pomyslný závěr patří slovům ženy narozené v roce 1930, která je 21 let vdovou 

a má „pouze základní vzdělání: „Myslím, že málokdo si dovede představit všechna úskalí stáří 

a co ten věk s sebou přinese. Po těžkém úrazu je mi zde v případě potřeby pomoženo. 

Od malička ještě hlídám pravnučku, hodně čteme, děláme úkoly. Stáří není pěkné období 

pro přibývající zdravotní problémy a omezení společenského života, s tím je třeba 

se vyrovnávat, ale i ztrátou blízkých osob, přátel. To ovlivňuje psychiku a tím i kolísání nálad. 

Ke zdolávání stáří nepřispívá ani přehlížení seniorů a bagatelizování jejich celoživotní práce, 

propagace „kultu mládí“ a negativní postoje mládeže ke starým lidem.“ 
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Obrázek 6: 

Foto: Paní Eva, 83 let ví mnohé o životě…. 

● ● ● 

„Pokud vidíme starého člověka s nevýslovně 

smutným vzezřením dívat se za oknem, vždy nás 

jímá obrovský soucit, soucítíme se smutkem, který 

je v jeho tváři. A přece i v tom smutku se skrývá 

něco podivně radostného. Dobro, o němž starý 

člověk podivným způsobem ví, je skryto v jeho 

smutném pohledu na svět, když sedí za oknem 

a dívá se.“  

(Hogenová, 2013, s. 205). 

● ● ● 
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ZÁVĚR 

„Vědět, jak zestárnout, to je mistrovské dílo moudrosti a jedna z nejdůležitějších kapitol 

velkého umění žít.“  HENRI AMIEL 

Spokojené stáří je pro člověka odměnou. Ve stáří již nejde o budování vlastního 

života, nýbrž o organizaci současného žití. Vzrůstá význam základních životních potřeb, jako 

jsou zdraví, strava, vlastní pohyblivost, ale i těch nadstavbových jakými jsou vztahy v rodině. 

Bydlení a domov jsou silněji vnímány jako životní centrum, vzniká sociální vazba na byt jako 

domov, na sociální okolí, kterým bývá sousedství. To vše stejně jako klesající fyzická, sociální 

a citová mobilnost starých lidí ztěžují rozhodnutí odejít do zařízení institucionální péče a být 

tak vytržen z dosavadního životního stylu. Minulost se stává bezmocnou, neposkytuje žádné 

návody k řešení nových situací a pak se postoje stávají odrazem období, které staří lidé 

prožili. Minulost vystupuje v podobě vzpomínek a zkušeností, životní dráha seniora 

se odvíjela v jiných historických souvislostech. 

Při srovnání jednání a postojů v etapě mládí a stáří, jsou si v mnohém podobné: 

projevy zvýšené nekompromisnosti, zaujatostí pro svoji pravdu, kategoričností, důrazem 

na kontrast velkých cílů a ideálů na jedné straně a všedních potíží na straně druhé. Proto 

si jsou mladí a staří vzájemně bližší, vezmeme-li v úvahu prarodiče a vnoučata a socializační 

vliv nejstarší generace na nejmladší ve čtyřgenerační společnosti, ve které všichni žijeme. 

Jak dokázalo a potvrdilo dotazníkové šetření, většina seniorů uměle vytěsňuje 

myšlenky na stáří, nezamýšlejí se nad vlastní nesamostatností, na budoucnost se snaží 

nemyslet a vyhýbají se hledání řešení s časovým předstihem, než nadejde ona pro ně tíživá 

situace. Senioři žijící doma se obávají situace, kdy dojde ke zlomu jejich zdravotního stavu 

natolik závažnému, že budou nuceni uvažovat o zásadním řešení – přijetí pobytového místa 

v zařízení pro ně určeném. Přetrvává mezi nimi povědomí krajního řešení této vlastní situace, 

které se obávají a snaží se na ni nemyslet. Přijmou-li ale tento fakt jako perspektivu dobrého 

a důstojného dožití, je i pobyt v zařízení pro ně snazší. 

Pro ně již nelehká situace není ulehčována ani ze strany médií. Negativní vnímání 

institucionální péče, kdy jsou zveřejňovány negativní případy z prostředí institucionálních 

zařízení, nebo kdy péče o nesamostatné seniory byla zanedbána, docházelo k necitlivému 



83 
 

zacházení, jen podporují strach, který provází odchod z domova do domova. Že k těmto 

případům dochází, potvrdila zpráva Českého helsinského výboru, ale stejně tak existují 

zařízení poskytující péči na vysoké odborné a etické úrovni, která úzce spolupracují 

s rodinami klientů a jejich cílem je nadstandardní péče. 

Jednou z nejvážnějších příčin obav z budoucnosti v institucionálním zařízení je ztráta 

soukromí a ztráta kontroly nad vlastním životem a oslabení vlastní identity, to dotazníkové 

šetření jasně potvrdilo. Senioři by si naopak přáli zachování kontinuity života a přirozených 

sociálních vazeb.  

Povědomí konce života vnáší do stáří tři základní významy, určuje hodnotu času, 

hodnotu vlastního života a hodnotu sociálních kontaktů, tato témata byla spojující 

pro teoretickou část diplomové práce. Tu si dovolím zakončit slovy paní profesorky 

Hohenové, protože lépe to říci neumím. 

„Člověka vidět a toto viděné popisovat neznamená, že člověka známe, a to i v případě, 

že používáme správnou metodu deskripce. To, co potřebujeme nejvíce, je porozumění.“ 

 

Obrázek 7: 
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Příloha č. 1: 

DOTAZNÍK pro respondenty žijící v domácím prostředí 

Vážená paní, vážený pane,  

Jmenuji se Michaela Kazdová a jsem studentkou magisterského studia na katedře 

psychosociálních studií a etiky HTF Karlovy university v Praze. Obracím se na Vás s prosbou 

o upřímné a pravdivé vyplnění /s ponecháním si dostatku času/ tohoto anonymního 

„dotazníkového formuláře“, který bude sloužit jako podklad k vypracování mé diplomové 

práce na téma: „Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení“.  

Dotazník je určen jen seniorům od 62 let.  

Děkuji Vám za vyplnění, ochotu a čas, který mi věnujete!  

Bc. Michaela Kazdová  

Pokud není uvedeno jinak, označte v každé otázce pouze jednu odpověď. 

Rok narození: ...........................................................................................................................  

Rok odchodu do penze: a) dle věku: ................ b) skutečný: .....................................................  

Dosažené nejvyšší vzdělání: ......................................................................................................  

Pohlaví: ....................................................................................................................................  

Obec, kde žijete: .......................................................................................................................  

Rodinný stav: .......................... jste-li vdova (vdovec), jak dlouho? ............................................  

Děti: .........................................................................................................................................  

Datum vyplnění dotazníku: .......................................................................................................  

  



 
 

1. Máte zvířecího „kamaráda“sdílejícího Vaši domácnost?  

a) ANO: psa ....................................kočku ...................................................................  

b) NE: bojím se, že by mě péče o něj zatěžovala 

c) NE: nemám rád(a) zvířata 

2. Připravoval(a) jste se aktivně na stáří? 

a) Snažil(a) jsem si vytvořit finanční zabezpečení  

b) Zvýšenou péčí o zdravotní stav a tělesnou kondici 

c) Posílením zájmů v oblasti, která mi přinese uspokojení a společenský kontakt 

d) NE – zaskočilo mě 

3. Zdravotní stav:  

a) uspokojivý k věku 

b) zdravotní obtíže vyžadující pravidelnou zdravotní péči 

c) zdravotní problémy silně omezující soběstačnost 

4. Žijete v domácnosti: 

a) Sám(a), ale necítím se osamocen(á) 

b) Sám(a) a cítím se opuštěná  

c) S manželem (partnerem) – manželkou (partnerkou) 

d) S dětmi 

e) S ..............................................................................................................................  

5. V případě nutnosti pomoci byste se obrátil na: .............................................................  



 
 

6. Pociťujete u sebe ztrátu soběstačnosti?  

a) NE 

b) Pomalu ANO 

c) ANO: rychle mi ubývá sil 

7. V případě ztráty soběstačnosti uvažujete o řešení situace: 

a) Péčí ze strany rodiny – „koho?“ -  ............................................................................  

b) Pečovatelskou službou 

c) Odchodem do specializovaného zařízení 

8. V případě institucializované péče o svoji osobu, co byste považoval(a) za největší 

přínos oproti dosavadnímu způsobu života? – Který Váš nejtíživější problém by se tím 

vyřešil? .........................................................................................................................  

9. V případě institucializované péče o svoji osobu, co byste považoval(a) za největší 

ztrátu oproti dosavadnímu způsobu života? – Co by Vám nejvíce chybělo?  ..................  

 .....................................................................................................................................  

10. Co můžete pro své blízké vytvořit, poskytnout, čím být užitečný?  

a) ANO: často 

b) ANO: občas 

c) NE: necítím se potřebný 

11. V případě odpovědi „ano“: Komu nejvíce? 

a) Svým dětem 

b) Svým vnoučatům 

c) Přátelům ze zájmové organizace, bývalého zaměstnání 

d) Sousedům a známým 



 
 

e)  ...............................................................................................................................  

Můžete označit i více možností. 

12. Máte někoho v okruhu svých osobních známých umístěného v domově pro seniory 

nebo jiném podobném zařízení? 

a) ANO: koho a jak dlouho? .........................................................................................  

b) NE 

13. Byl(a) jste již někdy na návštěvě v takovém zařízení? 

a) ANO – chodím tam pravidelně na návštěvy 

b) ANO – pouze jednou a návštěvu již nechci opakovat 

c) NE – ale nebránil(a) bych se tomu, kdybych měl(a) za kým jít 

d) NE – nikdy to nechci vidět 

14. V případě odpovědi a) „ano“: Jaké byly Vaše pocity? 

a)  Prostředí na mě působilo tak, že o seniora je dobře postaráno a nebála bych 

se ho 

b) Neutrální pocity – neoslovilo mě to tam 

c) Necítila jsem se tam dobře, ale vím, že pro dotyčného je důležitá moje návštěva 

d) Péči pokládám za nedostatečnou 

15. V případě odpovědi b) „ne“: Chtěl(a) byste se tam podívat? 

a) ANO – v doprovodu někoho blízkého, protože mám obavy, jak to na mě zapůsobí 

b) ANO – protože mě čeká podobný osud 

c) NE – nevidím k tomu důvod, „mě se to netýká“ 

d) NE – vůbec mě to nezajímá 



 
 

16. Už jste si někdy pokládal(a) takový nebo podobný typ otázek? 

a) ANO – často, tíží mě 

b) ANO – ale jen, když se necítím dobře 

c) NE – nechci o nich uvažovat 

d) NE – život na ně odpoví sám 

17. Máte možnost se s někým poradit a víte s kým? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) ANO: obrátil(a) bych se na odborníky 

c) NE: nechci si na ně odpovídat 

d) NE: jsou mi nepříjemné  

18. Jaké máte největší přání do dalších let? ...................................................................  

 ............................................................................................................................................  

19. Jakým slovem – větou - byste charakterizoval(a) stáří (po 65. roce života)? .............  

 ............................................................................................................................................  

A shoduje se s Vašimi představami o tomto období života? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: .....................................................................................................................  

c) Nemyslel(a) jsem na něj 

d)  ..........................................................................................................................  

  



 
 

Využijte příležitost stručně popsat svoje pocity 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

Chcete něco dodat, co by obohatilo můj výzkum o seniorech? – budu Vám vděčná 

a ještě jednou děkuji za zodpovězení otázek. 

  



 
 

Příloha č. 2: 

DOTAZNÍK pro respondenty již žijící v rezidenčním zařízení 

Vážená paní, vážený pane,  

Jmenuji se Michaela Kazdová a jsem studentkou magisterského studia na katedře 

psychosociálních studií a etiky HTF Karlovy university v Praze. Obracím se na Vás s prosbou 

o upřímné a pravdivé vyplnění/s ponecháním si dostatku času/ tohoto anonymního 

„dotazníkového formuláře“, který bude sloužit jako podklad k vypracování mé diplomové 

práce na téma: „Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení“.  

Dotazník je určen jen seniorům od 62 let.  

Děkuji Vám za vyplnění, ochotu a čas, který mi věnujete!  

Bc. Michaela Kazdová  

Pokud není uvedeno jinak, označte v každé otázce pouze jednu odpověď. 

Rok narození: ...........................................................................................................................  

Rok odchodu do penze: a) dle věku: ................ b) skutečný: .....................................................  

Dosažené nejvyšší vzdělání: ......................................................................................................  

Pohlaví: ....................................................................................................................................  

Obec, kde jste žil(a): .................................................................................................................  

Rodinný stav: .......................... jste-li vdova (vdovec), jak dlouho? ............................................  

Děti: .........................................................................................................................................  

Datum vyplnění dotazníku: .......................................................................................................  

  



 
 

01. Jak dlouho žijete v zařízení pro seniory? 

a) Méně než 1 rok 

b) 3 – 5 let 

c) 5 – 10 let 

d) 10 let a více 

02. Doba čekání na umístění v zařízení: .........................................................................  

03. Jaké důvody Vás vedly k přestěhování do zařízení pro seniory? 

a) Zdravotní důvody – obtížně jsem zvládal(a) péči o sebe 

b) Obtížně jsem zvládal(a) domácnost 

c) Nebyl(a) jsem soběstačná v nákupech – problémy s chůzí 

d) Rodina nebyla schopna zajistit pravidelnou péči o moji osobu 

e) Nechtě(a) jsem být rodině na „obtíž“ 

f) Potřeboval(a) jsem pocit bezpečí a jistoty, že nejsem sám(a) 

04. Měl jste někoho v okruhu svých osobních známých umístěného v domově pro seniory 

nebo jiném podobném zařízení? 

a) ANO: koho a jak dlouho? ....................................................................................  

b) NE 

  



 
 

05. Byl(a) jste  někdy- dokud jste žil(a) doma  na návštěvě v takovém zařízení? 

a) Chodil(a) jsem pravidelně na návštěvy a pomohlo mi to při adaptaci 

b) ANO – ve stávajícím - pouze jednou na informační návštěvě 

c) ANO – ale v jiném zařízení 

d) NE – nikdy jsem nepočítal(a), že se do něj dostanu 

06. V případě odpovědi a) „ano“: Jaké byly Vaše pocity? 

a)  Prostředí na mě působilo tak, že o seniora je dobře postaráno a nebál(a) jsem 

se ho 

b) Neutrální pocity – neoslovilo mě 

c) Necítil(a) jsem se dobře, ale pobyt se stal pro mě nutností 

07. Připravoval(a) jste se aktivně na stáří? 

a) Snažil(a) jsem si vytvořit finanční zabezpečení  

b) Zvýšenou péčí o zdravotní stav a tělesnou kondici 

c) Posílením zájmů v oblasti, která mi přinese uspokojení a společenský kontakt 

d) NE – zaskočilo mě 

08. Jak dlouho jste si zvykal na prostředí zařízení pro seniory? 

a) Bezproblémově – těšil(a) jsem se 

b) Méně než 6 měsíců 

c) Zhruba 1 rok 

d) Stále jsem si nezvykl(a) – nikdy si nezvyknu 

  



 
 

09. Možnost zařízení bytu vlastními předměty Vám pomohla s adaptací na „nový 

domov“? 

a) ANO – cítím se tu jako doma 

b) Nábytek pro mě není důležitý – pouze fotografie, upomínkové předměty 

c) Možnost vzít si s sebou část domova byla rozhodující pro výběr zařízení 

10. Váš zdravotní stav: považujete za:  

a) uspokojivý k věku 

b) zdravotní obtíže vyžadující pravidelnou zdravotní péči 

c) zdravotní problémy silně omezující soběstačnost 

d) výrazně se zhoršil od příchodu do zařízení přes poskytovanou péči 

11. Jaké by to pro Vás bylo – je – sdílet dvoulůžkový pokoj s „cizím“ člověkem? 

a) Pocit bezpečí, že si můžeme vzájemně pomoci a nejsem sám(a) 

b) Ignoroval (a) bych ho 

c) Vadí mně ztráta soukromí 

d) Je to pro mě nepřijatelné řešení i při zhoršení zdravotního stavu 

12. V případě institucializované péče o svoji osobu, co jste považoval(a) za největší přínos 

oproti způsobu života doma? – Který Váš nejtíživější problém se Vám tím vyřešil?  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

  



 
 

13. V případě institucilizované péče co jste považoval(a) za největší ztrátu oproti 

předchozímu způsobu života? – Co Vám nejvíce chybí – po čem se Vám stýská? 

a) Chybí mi častější kontakt s rodinou 

b) Chybí mi kontakt s přáteli, sousedy 

c) Chybí mi dům – byt, kde jsem žil(a) 

d) Chybí mi příroda, zahrádka, zvířata, ...................................................................  

Můžete označit více položek 

14.  Zažíváte pocity nudy? 

a) Nikdy 

b) Je-li venku brzy tma, špatné počasí 

c)  Dlouhodobě 

15.  Využíváte nabízené aktivity zařízení, kde nyní žijete? 

a) Přednášky a besedy 

b) Kulturní programy a posezení 

c) Výlety 

d) Rehabilitační péči 

e) Mše 

Můžete označit více položek 

16.  Díváte se na TV? – nebo – raději posloucháte radio? 

a) TV zapínám večer - sleduji pravidelně zprávy 

b) Dívám se stejné množství času jako doma 

c) TV sleduji mnohem více hodin než doma 

d) Nevlastním ji 



 
 

17. Co můžete pro své blízké vytvořit, poskytnout, čím být užitečný?  

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: necítím se potřebný 

18. Pocítil(a) jste ztrátu soukromí? 

a) Pouze na začátku, než jsem si zvykl(a) – do 6 měsíců 

b) ANO – stále  

c) Režim zařízeními mi dává jistotu - přizpůsobil(a) jsem se 

d) NE – styk s ostatními obyvateli a personálem mám minimální 

19. Máte možnost se s někým poradit o svých tíživých problémech a víte s kým? 

a) ANO: ........................................................................................................................  

b) ANO: obracím se na personál v zařízení: ..................................................................  

c) NE – tíží mě to 

d) NEchci – svoje záležitosti řeším sám(a) 

20. Jakým slovem – větou - byste charakterizoval(a) stáří (po 65. roce života)? 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

A shoduje se s Vašimi představami o tomto období života? 

a) ANO: ..................................................................................................................  

b) NE: .....................................................................................................................  

  



 
 

Využijte příležitost stručně popsat svoje pocity 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

21. Už jste někdy odpovídal(a) na takový nebo podobný typ otázek? 

a) ANO, také v dotazníku 

b) ANO – občas si podobné pokládám, když se necítím dobře 

c) NE – ale nevadily mně 

d) Byly mi nepříjemné 

Chcete něco dodat, co by obohatilo můj výzkum o seniorech? – budu Vám vděčná 

a ještě jednou děkuji za zodpovězení otázek. 

  



 
 

Příloha č. 3 

Popis zařízení 

Název zařízení a jeho jednotlivá střediska: 

Městský domov pro seniory Domažlice, Prokopa Velikého 689 – zařízení Městského centra 

sociálně rehabilitačních služeb Domažlice dále zahrnující: 

Pečovatelská služba: Baldovská 638 

 Břetislavova 84 

Terénní služby 

Typ zařízení dle platné legislativy:  

 Domov pro seniory – poskytovatel sociálních služeb v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociálních 

služeb a Ošetřovatelskými standardy 

Financování:  

 Příspěvková organizace města Domažlice, státní dotace z MPSV, granty, sponzorské 

dary, úhrady od klientů 

Nabízené služby: 

 Pobytové služby dlouhodobé – domov pro seniory – pro 60 klientů 

 Denní stacionář – ambulantní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby 

 Odlehčovací služby – kapacita – max. 10 klientů 

 Rehabilitační služby – jsou poskytovány v návaznosti na ordinaci lékaře v moderním 

rehabilitačním oddělení 

 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 Součástí provozu je i kuchyně s jídelnou a prádelna, lze využít i služeb školícího 

centra 



 
 

ŘEDITEL 

1 vedoucí domova 

vedoucí sestra 

1,6 prádelna 1 úklid 
0,5 vedoucí stacionáře a 

odleh. služby 

2 všeobecná sestra 

1 PPS 

2 PPOP 

0,5 fyzioterapeut 

6 všeobecná sestra 

6 PPS 

5 PPOP 

1,5 soc. pracovník 

1 správce - REHA 

Zřizovatel: město Domažlice 

Složení odborného týmu: 

 Statutární zástupce - ředitelka zařízení 

 sociální pracovníci, lékař, zdravotně-sociální pracovník, registrované všeobecné 

sestry, sanitářky a pracovníci v sociálních službách – přímé obslužné péče  

 administrativní a technicko-hospodářští pracovníci 

 

Vzhledem k zaměření studia považuji za ztrátu jak pro klienty, tak pro zaměstnance zařízení, 

že součástí odborného týmu nejsou na rozdíl od týmu pracujícím v hospicu, který poskytuje 

komplexní bio-psycho-socio-spirituální péči také duchovní, pastorační asistent, 

psycholog/psychoterapeut a dobrovolníci. 

Cíle pracoviště:  

 Pokračování hodnotného, běžného života seniora a jeho dosavadních zvyklostí 

s poskytnutím podpory a pomoci podle individuálních potřeb  



 
 

 umožnit klientům naučit se znát své potřeby a schopnosti a podle toho řídit asistenta 

při takových činnostech, které sám nezvládne  

 udržení pohybových schopností a samostatnosti, zajištění soukromí a ochrany jeho 

osobních práv, s možností kontaktu a udržením vztahu se společenským prostředím 

 zprostředkovat užívání i dalších návazných sociálních a veřejně dostupných služeb 

a podpořit klienty v jejich užívání  

 podpořit klienty při využívání volného času a při začleňování se do života v zařízení  

Metody sociální práce užívané na pracovišti:  

Osobní asistence, sociální a volnočasová rehabilitace, základní sociální poradenství.  

Techniky a způsoby sociální práce užívané na pracovišti:  

Individuální přístup ke klientovi, podpora a učení v bydlení, vytváření a realizace 

individuálních plánů rozvoje, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, pomoc s komunikací 

s okolím – jiným klientem, asistenty, úřady či veřejností 

Cílová skupina uživatelů: 

Senioři nad 55 let vyžadující určitý stupeň pomoci v běžných denních činnostech 

Senioři nad 55 let s poruchou hybnosti 

Senioři nad 55 let vyžadující nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči 

Základem je profesionální přístup a podpora seniorů s poruchami paměti, 

aby co nejdéle mohli užívat běžných společenských aktivit, dle svých přání a potřeb 

s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod.  

Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 

starobního důchodu, kteří mají diagnostikovanou poruchu paměti, jejíž projevy 

již neumožňují další život v domácím prostředí a potřebují péči sociálního zařízení. Občan 

musí mít odpovídající, alespoň II. stupeň závislosti, nebo být ve věku nad 75 let 

bez příbuzných.  

  



 
 

Příloha č. 4  

Statistické údaje za rok 2012 

 

  



 
 

 

 

 

 

Vytištěno v IS Cygnus (SN156) 

1/3 



 
 

 

 

 

Vytištěno v IS Cygnus (SN156) 

2/3 



 
 

 

 

 

 

Vytištěno v IS Cygnus (SN156) 

3/3 

  



 
 

Příloha č. 5 

Statistické údaje za rok 2013 

 

  



 
 



 
 



 
 

  



 
 

Příloha č. 6 

Neuspokojení žadatelé o sociální služby podle krajů k 31. 12. 2012 

       22-108. Neuspokojení žadatelé o sociální služby podle krajů k 31. 
12. 2012 

               Applicants on waiting list for social services by region as at 31 
December 2012 

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR 

   

Source: Ministry of Labour and 
Social Affairs of the CR 

ČR, kraje 

 
CR, regions 

Neuspokojení žadatelé o poskytnutí sociální služby v zařízeních 
Applicants on waiting list for social services in the following establishments  

domovy 

pro seniory 
 
 

Retirement 
homes 

azylové 

domy 
 
 

Homeless 
shelters 

chráněné 

bydlení 
 
 

Sheltered 
housing 

domovy pro 

osoby se 
zdravotním 
postižením 
Homes for  

people with  
disabilities 

domovy se 

zvláštním 
režimem 

 
Special care 

homes 

týdenní 

stacionáře 
 
 

Week care 
centres 

Česká 
republika  

Czech Republic 

59 028  5 293  2 221  2 931  15 261  151  

Hl. m. Praha 6 679  1 066  61  97  414  1  

Středočeský 7 342  779  95  191  1 558  46  

Jihočeský 3 876  131  58  204  522  -  

Plzeňský 2 109  66  12  145  971  -  

Karlovarský 250  281  10  27  153  -  

Ústecký 4 085  705  88  274  1 749  11  

Liberecký 1 086  126  32  53  462  5  
Královéhradec

ký 2 289  124  32  354  473  7  

Pardubický 2 913  265  35  216  403  -  

Vysočina 2 702  219  5  84  812  12  

Jihomoravský 10 106  312  146  355  4 150  43  

Olomoucký 3 476  182  1 301  128  560  13  

Zlínský 4 726  333  207  261  1 328  5  

Moravskoslezs
ký 7 389  704  139  542  1 706  8  

Zdroj:  

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/721011-13-

r_2013-22 

  

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/721011-13-r_2013-22
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/721011-13-r_2013-22


 
 

Příloha č. 7 

Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2012 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIAL SECURITY

22-103. Domovy pro seniory podle krajů k 31. 12. 2012*)

              Retirement homes by region as at 31 December 2012 *)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Source: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR

ČR, kraje

CR, regions

Zařízení

Homes

Lůžka

Beds

Uživatelé

Users

Využití míst (%)

Occupancy rate (%)

Česká republika

Czech Republic
480 37 477 36 197 96,6

Hl. m. Praha 24 2 393 2 295 95,9

Středočeský 65 4 777 4 617 96,7

Jihočeský 38 3 034 2 900 95,6

Plzeňský 23 1 842 1 755 95,3

Karlovarský 13 797 772 96,9

Ústecký 40 3 820 3 590 94,0

Liberecký 17 1 038 1 007 97,0

Královéhradecký 33 2 355 2 278 96,7

Pardubický 22 2 195 2 094 95,4

Vysočina 25 2 181 2 121 97,2

Jihomoravský 45 2 940 2 874 97,8

Olomoucký 34 2 566 2 489 97,0

Zlínský 36 2 769 2 716 98,1

Moravskoslezský 65 4 770 4 689 98,3

*) předběžné údaje *) Preliminary data.

  



 
 

Příloha č. 8 

Zásady OSN pro seniory 

Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 

16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních 

programů, kdykoli je to možné.  

Některé hlavní myšlenky zásad jsou následující: 

1) Nezávislost -senioři by měli: 

 Mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdravotní péči na základě 

zajištění příjmu, podpory rodiny a společnosti a svépomoci 

 Mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem zajišťujícím příjem 

 Mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak bude probíhat jejich odchod 

z pracovního života 

 Mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým programům 

 žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné osobním preferencím a měnícím 

se schopnostem 

 žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné. 

2) Péče - senioři by měli: 

 Senioři by měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by rozšířili jejich 

autonomii, ochranu a péči o ně 

 mít možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče zajišťující ochranu, 

rehabilitaci, sociální a duševní stimulaci v humánním a bezpečném prostředí; 

 požívat lidských práv a základních svobod ať žijí v jakémkoli obydlí, zařízení sociální 

péče nebo léčebném zařízení, což zahrnuje i respektování jejich důstojnosti, víry, 

potřeb a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o ně a o kvalitě jejich života. 

  



 
 

3) Zařazení do společnosti - senioři by měli: 

 Zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně formulování a realizace politik, 

které přímo ovlivňují jejich blaho a podílet se o své znalosti a schopnosti s mladšími 

generacemi 

 Mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti pro služby občanské společnosti a pracovat 

jako dobrovolníci na místech odpovídajících jejich zájmům a schopnostem 

 Mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí 

4) Seberealizace - senioři by měli: 

 Mít možnost využívat příležitost k plnému rozvoji svých schopností 

 Mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, duchovním a rekreačním zdrojům společnosti 

5) Důstojnost – senioři by měli: 

 Žít v důstojnosti a bezpečí a nemělo by být využíváno jejich tělesné nebo duševní 

závislosti 

Se seniory by mělo být dobře zacházeno bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rasovou 

nebo etnickou příslušnost, postižení a další stav a měli by být hodnoceni nezávisle na jejich 

ekonomickém přínosu. 


