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Abstrakt

Domovy pro  seniory  poskytují  svým klientům všestranné  zázemí  a  služby,  které 

zajišťují  nejen  základní  potřeby  seniorů,  ale  přináší  také  příležitost  pro  uspokojování 

potřeb sekundárních, například právě prostřednictvím participace na společenském dění. 

Takové zapojení seniorů je přínosné  pro ně samotné a současně také pro celou společnost.  

Teoretická část  diplomové práce je  věnována vysvětlení  pojmu participace,  následně je 

tento pojem vztažen k životům seniorů a k jejich působení v domově pro seniory. Dále se 

práce zabývá možností, jak rozpoznat úroveň participace v určité instituci a jaké faktory 

tuto  úroveň  ovlivňují.  Důraz  je  přitom kladen  na  samotné  klienty,  jak  oni  participaci 

vnímají,  jaké  vidí  překážky  a  co  je  naopak  motivuje  či  podporuje  v  zapojení  se  do 

společenského dění domova. Stěžejní část  práce je vyhrazena empirickému výzkumu v 

organizaci Domov pro seniory Slunečnice, kde jsou analyzována výše uvedená témata.

Summary

Houses for seniors provide a versatile facilities and services to their clients not only 

to  secure  the  basic  needs  of  seniors  but  also  to  offer  an  opportunity  to  satisfy  their 

secondary  needs  for  instance  by  participating  on  social  events.  Such  involvement  of 

seniors is beneficial for themselves and also for the whole society too. Theoretical part of 

my dissertation is focused on definition of the term participation, afterwards this term is 

put in relation to lives of seniors and their functioning in houses for seniors.Next it also 

deals with recognizing the level of participation in an institution and what factors affect 

this  level.  Attention is  directed on clients themselves during this process, how do they 

perceive participation,  what barriers they see and on the other hand what opportunities 

motivate them to participate in social events. The main part of my work is dedicated to 

empirical research in the organization "Domov pro seniory Slunečnice" (Home for seniors 

Sunflower) where above mentioned topics are analyzed.

Klíčová slova

Participace;  Domov  pro  seniory;  Senioři;  Změny  ve  stáří;  Měření  úrovně  participace 

(osmistupňový žebříček); Překážky participace seniorů; Cohousing; Sociální kapitál.



Obsah

1. ÚVOD...................................................................................................8

2. TEORETICKÁ ČÁST...........................................................................10

2.1. Změny ve stáří a život v domově pro seniory..............................10

2.2. Participace...................................................................................13

2.2.1. Obecná definice participace..................................................13

2.2.2. Vývoj pojmu participace.........................................................14

2.2.3. Pojem participace v současnosti............................................15

2.2.4. Shrnutí pojmu participace a význam pro mou práci..............18

2.3. Participace seniorů......................................................................18

2.3.1. Překážky participace seniorů a jejich řešení.........................20

2.4. Úroveň participace......................................................................23

2.4.1. „Osmistupňový žebříček“ měření participace.......................23

2.4.2. Úroveň participace v domovech pro seniory.........................28

2.5. Cohousing jako příklad dobré praxe............................................33

3. EMPIRICKÁ ČÁST..............................................................................36

3.1. Cíl výzkumu..................................................................................36

3.2. Výzkumné otázky.........................................................................36

3.3. Strategie výzkumu.......................................................................37

3.4. Výzkumný design.........................................................................38

3.5. Výběr vzorku a prostředí výzkumu..............................................39

3.5.1. Výběr organizace...................................................................39

3.5.2. Vstup do terénu......................................................................40

3.5.3. Prostředí výzkumu (o organizaci)..........................................41

3.5.3.1. Historie organizace.......................................................41

3.5.3.2. Charakteristika a prostředí organizace.........................42



3.5.3.3. Organizační (personální) struktura a financování.........44

3.5.3.4. Služby organizace a volnočasové aktivity.....................45

3.5.4. Hranice případové studie.......................................................47

3.5.5. Výběr informátorů..................................................................48

3.6. Techniky sběru dat.......................................................................49

3.7. Etické otázky výzkumu................................................................55

3.8. Metody vyhodnocování dat..........................................................57

3.9. Vyhodnocování a interpretace získaných dat..............................58

3.9.1. Oblast vztahů.........................................................................60

3.9.2. Oblast samosprávy volnočasových aktivit..............................65

3.9.3. Oblast spolupráce (dobrovolnictví)........................................72

3.9.4. Ostatní témata.......................................................................75

3.10. Hodnocení vlastního výzkumu...................................................78

4. ZÁVĚR................................................................................................80

5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ....................................85

5.1. Literatura.....................................................................................85

5.2. Webové stránky............................................................................87

6. PŘÍLOHY............................................................................................88



1. ÚVOD

Odstěhování se do domova pro seniory není sama o sobě snadná záležitost, ať už k ní 

dochází z jakéhokoliv důvodu (kvůli svým pohybovým možnostem, kvůli nátlaku rodiny, 

společnosti  stejně  starých  lidí  atd.).  Staří  lidé  se  po  uskutečnění  tohoto  kroku  musí 

vyrovnat  s  celou  řadou  změn  a  přesto  si  udržet  svou  fyzickou,  psychickou  i  sociální 

aktivitu,  která  jim  na  oplátku  prodlužuje  léta  a  dodává  chuť  žít.  Z  tohoto  důvodu  je 

potřebné, aby se aktivně zapojili do dění ve svém novém domově a nadále se podíleli na 

rozhodování o svém životě. 

V teoretické části diplomové práce se nejprve věnuji popsání změn, které člověka v 

pokročilém věku čekají,  a  dávám je  do  souvislostí  s  bydlením v  domově pro seniory. 

Zároveň nastiňuji  každodenní  chod této  instituce  a  procesy,  které  zde  probíhají  a  mají 

výrazný  vliv  na  chování  svých  klientů.  Hlavní  část  teorie  pak  tvoří  vysvětlení  pojmu 

participace,  který  se  používá  v  různých  významech  a  k  různým  účelům,  proto  jsou 

zdůrazněny a upraveny definice relevantní k mému tématu. Blíže také popisuji možnosti 

rozpoznání úrovně participace.  Zejména jde o tzv.  osmistupňový „žebříček participace“ 

(the  ladder  of  participation)  od S.  R.  Arnsteinové  (Arnstein,  1969),  který  rovněž 

přemisťuji do kontextu prostředí seniorů a využívám ho k výzkumu v druhé části práce. 

Neopomenutelnou součástí teorie je i přehled několika studií, které vyzdvihují potřebu se 

výše popsaným tématem zabývat či nabízejí příklad dobré praxe, kde je ukázáno, jak může 

nebo by měla participace vypadat.

Jak již bylo zmíněno, druhá část diplomové práce je empirické povahy, jedná se o 

kvalitativní výzkum. Participace je významným znakem demokratické společnosti a spolu 

se stárnoucí populací by měla být samozřejmostí i na místech jako jsou právě domovy pro 

seniory.  K prosazování  a  podpoře  těchto  idejí  se  hlásí  organizace  občanského sektoru, 

proto se stalo cílem mého výzkumu takovou organizaci prozkoumat ve vztahu vytváření 

podmínek pro participaci svých klientů a vnímání těchto podmínek ze strany seniorů, kteří 

zde  žijí.  Přičemž  stěžejní  část  tvoří  zjišťování  úrovně  participace  prostřednictvím 

"osmistupňového žebříčku". Jelikož je toto prostředí pro většinu lidí poměrně neznámé, 

rozhodla jsem se pro detailní přiblížení jedné organizace, v které odkrývám proč a jak se 

dějí procesy, o které se zajímám. Použila jsem tedy výzkumný design případové studie, 
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který  propojuje  různé  metody  a  techniky  sběru  dat  tak,  aby  podal  komplexní  obraz. 

Výzkum byl proveden v Domově pro seniory Slunečnice v Praze 8, jenž nabízí poměrně 

velkou ubytovací kapacitu (268 míst) a prostor pro zapojování se do místního dění. Jelikož 

výsledky nelze statisticky zobecnit, slouží jako východisko pro možné zlepšení konkrétní 

instituce, v které byl proveden výzkum, či jako příklad pro jiné instituce, které se budou 

shodovat v základních znacích. Taktéž může práce sloužit jako podklad pro ověření závěrů 

v  kvantitativní  studii,  pro  srovnání  s  jinou  organizací  občanského  sektoru  či  státní 

organizací apod.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Změny ve stáří a život v domově pro seniory

Odchodem do důchodu dochází v životě člověka k výrazné změně. Mění se jeho 

sociální postavení (dochází ke ztrátě profesní role, změně ekonomických příjmů), mění se 

životní rytmus, návyky i jeho denní starosti a okruh lidí, s kterými byl zvyklý se vídat. 

Většina lidí je však v tomto věku stále plná vitality, tudíž jsou schopni se s tímto životním 

krokem  dobře  vyrovnat.  Druhá  fáze  změn  nastává  v  okamžiku,  kdy  přestávají  být 

samostatní a potřebují od někoho pomoci (případně jsou si vědomi, že k takové situaci 

brzy dojde). Starší věk je doprovázen nezřídka kombinací dlouhodobých nemocí, sníženou 

odolností  proti  běžným  nemocem,  sníženou  hybností  a  horší  motorickou  dovedností, 

špatnou  koncentrací,  nespolehlivou  pamětí  a  emocionální  citlivostí  (Kozáková,  Müller, 

2006).  Většinu času proto senioři už tráví doma a potřebují kvalitní příjemné a zároveň 

bezpečné zázemí. Základním otázkou se tak stává - Kde žít?

Existují  v  podstatě  čtyři  možnosti.  Zůstat  v  stávajícím  bydlišti,  uzpůsobit  ho 

potřebám a využívat pomoc rodiny či zajistit pečovatelskou službu, která bude docházet a 

poskytne základní zaopatření. Druhou variantou je přestěhování. A to buď k příbuzným 

(například ke svým dětem, které budou schopni se o rodiče postarat) nebo do zcela nového 

prostředí,  kterým  může  být  jednak  chráněné  bydlení  (jedná  se  většinou  o  pronájem 

bezbariérové bytové jednotky v určitém komplexu, kde jsou dostupné sociální služby a 

senioři tak nemusí docházet nikam daleko, avšak žijí zde pouze ti, kteří jsou soběstační) či 

domov pro seniory, kde je zajištěna kompletní péče včetně stravy a pomoci s běžnými 

úkony. Má práce je zaměřena právě na tuto poslední alternativu.

Podle dat Českého statistického úřadu žilo ke konci roku 2007 v České republice 

2.197.071 osob starších šedesáti  let  a z toho 39.665 v domovech pro seniory.  Výzkum 

Střední generace 20041 však poukazuje na neoblíbenost tohoto typu bydlení. Pokud byla 

starším lidem položena otázka, jak by chtěli ve stáří bydlet, až nebudou zcela soběstační, 

jen 1,3% by si vybralo život v domově důchodců a 6,5% v penzionu pro důchodce2, což je 

velice  nízké  procento.  Hůře  dopadla  už  jen  varianta  žít  v  domácnosti  svých  dětí,  což 

1 Výzkum byl proveden Výzkumným ústavem  práce a sociálních věcí. Sice byl zaměřen na věkovou 
kategorii  45-59  let,  ale  pro  starší  generaci  (nad  65  let)  zřejmě  doposud  podobný  výzkum  nebyl  
realizován.
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poukazuje na uvědomění si rizik vyplývajících ze soužití více generací, jako jsou spory s 

vnoučaty či nepohoda mezi partnery. Nejpreferovanějším způsobem bydlení se tak stalo 

bydlení  ve  vlastní  domácnosti  za  pomoci  dětí,  případně  za  pomoci  instituce,  jelikož 

umožňuje zachování si soukromí a alespoň částečné nezávislosti. (Svobodová, 2009)

Paradoxem  zůstává,  že  ačkoliv  je  bydlení  v  domově  pro  seniory  podle  výše 

zmíněného výzkumu považováno za jednu z nejhorších možností, stále poptávka vysoce 

převažuje nad nabídkou. O umístění do takového zařízení se musí žádat až několik let 

předem, proto není výjimkou, že si budoucí klienti podávají žádost o umístění v ústavu už 

v době, kdy jsou plně mobilní. Rovněž regionální a místní samosprávy se obvykle zaměřují 

na zvyšování lůžkových kapacit institucí, místo aby se snažily podpořit participaci, rozvoj 

komunitních služeb a nové způsoby bydlení, které by starým lidem vyhovovaly více. Tyto 

tendence  jsou  částečně  protichůdné  vzhledem k  politice  ze  strany  státu,  jenž  se  snaží 

posilovat nezávislý a aktivní život seniorů ve svém vlastním bydlení.

K přestěhování do domova pro seniory dochází většinou znenadále v souvislosti s 

uvolněním pokoje a z toho důvodu vyhověním žádosti o umístění. Budoucí klient se musí 

velice rychle rozhodnout, zda nabídku využije či nikoliv (běžný je týdenní limit3). Senior 

má tak velmi krátkou dobu na přijetí změn, které ho čekají. Častokrát se nestihne rozloučit 

se svými přáteli, zajít si na místa, která měl rád, zastavit se a prožít si emoce spojené s 

nadcházející změnou. Místo toho je tlačen k rychlému jednání, což navyšuje prožívaný 

stres. Doba od momentu, kdy se o události dozvěděl, k momentu, kdy se ocitá v novém 

prostředí,  je vyplněna především samotným stěhováním věcí a vyřizováním potřebných 

dokumentů.

 Starý člověk je nastěhován na pokoj, kde je sám nebo má společnost jednoho či 

dvou  spolubydlících,  což  může  vést  ke  ztrátě  soukromí  a  neshodám.  Naštěstí  se  už 

rozrůstají ubytovací zařízení, která jsou sice menší, ale jsou jen pro jednotlivce a klient si 

tak může udržet určitou intimitu a svobodu ve svých rituálech (do kdy bude svítit,  kdy 

půjde spát apod.). Ani druhá varianta však nemusí být nutně špatná, na pokojích se mohou 

utvořit nerozlučná přátelství, která nabízejí podporu, útěchu, souznění a sdílení zážitků, 

případně koníčků (hraní deskových her, zpěv apod.). I přesto je nutné seniora zapojit také 

2 Tyto dvě kategorie jsou podle nového zákona o sociálních službách (č.108/2006 Sb.) od 1.1.2007 
sloučeny pod souhrnnou kategorii - domov pro seniory.

3 Kratší doba je samozřejmější u institucí, o které je větší zájem. Rozhodující je zde především cena, 
tudíž silnější nápor je na státní zařízení než na soukromá, kde je doba k rozhodnutí přirozeně delší.
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do širšího dění v domově (aby věděl, kde, co a jak zde funguje a jaké má možnosti). To se 

může  dozvědět  individuálně,  na  skupinové  schůzce  nebo  třeba  písemně.  Vhodné  je 

všechny tyto způsoby kombinovat a třeba i opakovat.

Po úvodním zabydlení  a  uklidnění  shonu však  na  seniora  následně doléhá  nejen 

změna jeho domova a okolí (známého prostředí, v kterém se pohyboval), ale dochází často 

i k opětovné přeměně jeho denního režimu, organizování času a aktivit a v neposlední řadě 

se  také  dostává  do  kontaktu  se  spoustou  nových  lidí  a  možná  naopak  může  nastat 

odloučení od přátel/rodiny, s kterými býval v kontaktu dříve (dochází tak k proměně jeho 

individuálního sociálního kapitálu). Zpravidla je toto období dost komplikované a obtížné. 

Proto by měl být přechod co nejvíce usnadněn, klient by měl být upozorněn na možnost 

návštěvy místního psychologa (či poradce) a hlavně by měly být vytvořeny takové návyky, 

které člověka udrží stále aktivního, se zájmem o sebe i okolní svět. Protože, jak zmiňuje 

Rheinwaldová, pokud se člověk začne šetřit a zpomalí své tempo, zareaguje na to i tělo a 

omezí se pohyblivost, stejné je to i s mentálním stavem, pokud člověk poleví, jeho mysl se 

otupí a to dále vede k permanentní únavě (Rheinwaldová, 1999). 

Domovy seniorů poskytují svým klientům všestranné zázemí a služby, které zajišťují 

v první řadě jejich primární nebo-li základní potřeby (týkající se fyziologických potřeb). 

Svůj význam má ale zabezpečit též sekundární potřeby (podle teorie A. Maslowa vyšší 

potřeby),  kam patří  např.  potřeba podnětů,  změny a činnosti;  potřeba sociálního styku, 

porozumění, sounáležitosti a vzájemné pomoci; potřeba seberealizace a uznání (Maslow, 

1943). Pokud nejsou tyto potřeby uspokojeny mohou vést u starých lidí např. k anomii (k 

pocitům, že nikam nepatří, že jsou zbyteční a neužiteční). „Člověk ztracený v davu se cítí  

odkázán jen  sám na sebe,  a  tedy  osamělý.“  (Bauman;  May 2004:56)  Aby domov pro 

seniory nebyl jen místem, kde jsou si lidé fyzicky blízko, ale přesto duchovně vzdáleni. 

Aby  převážily  vazby,  jež  popsal  F.  Tönnies  jako  vazby  typu  „gemeinschaft“  = 

společenství4 (které jsou typické pro lidi, co se dobře znají, jsou provázáni pouty přátelství, 

každodenní  interakcí,  společnou identitou a  vřelými a důvěrnými vztahy)  nad vazbami 

typu „gesellschaft“ = společnost (které jsou přesným opakem gemeinschaft) (Stark, 1992). 

Zkrátka  aby  se  tomuto  procesu  vykořenění  zabránilo,  aby  senior  nezlenivěl,  nestal  se 

uzavřeným a následně izolovaným, je vhodné nabídnout mu aktivity, které jsou pro něj 

dostatečně  zajímavé  a  podnětné,  které  mu  pomohou  se  seznámit  s  ostatními  klienty 

4 Též překládáno jako pospolitost nebo komunita.
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domova,  kteří  ho  opět  mohou  podněcovat  k  činorodosti  a  radostnému  prožívání  stáří. 

Jednou z  cest  k  naplnění  těchto  potřeb  je  možné uskutečnit  přes  volnočasové aktivity 

seniorů, proto je vhodné je v nich podporovat, stimulovat a motivovat k nim. Oblíbené jsou 

například setkání za účelem společného poslechu hudby, tvůrčí činnost jako je keramika, 

malování a jiné kutilství, zahradničení, vzdělávání, společenské a sportovní hry apod. Ale 

nic  se  neobejde  bez  samotného  a  hlavně  dobrovolného  aktivního  přístupu  ze  strany 

seniorů. 

K  přijetí  nového  bydlení  kromě  bohatého  volnočasového  programu  také  velice 

pomáhá  milý,  vstřícný  a  ochotný  personál,  příjemně  zařízené  prostory  domova  a  v 

neposlední  řadě podpora rodiny a  přátel  (jejich návštěvy).  Přínosné je  také neopomíjet 

spojení s komunitou a organizacemi za hranicemi domova pro seniory. Jednak udržovat 

vazby z dřívějšího života, ale například se i účastnit lokálních tradic, společenských akcí, 

výletů nebo využít spolupráce s neziskovými organizacemi či jinými institucemi a stát se 

třeba členy či dobrovolníky v místních sdruženích. Jelikož pomáhat druhým a zapojovat se 

do dobrovolné činnosti prokazatelně zvyšuje pocit štěstí a uspokojení ze života (Eurostat, 

2010).

2.2. Participace

2.2.1. Obecná definice participace

Podle akademického slovníku cizích slov je základním významem participace účast,  

účastenství, podíl, z toho je logicky odvozeno sloveso participovat jako účastnit se, podílet  

se  na  něčem.  (Petráčková  a  kol.,  1998)  Pro  prvotní  vhled  do  problematiky  můžeme 

participaci obecněji popsat také  jako „odpovědnou účast zainteresovaných na pravomoci  

rozhodovat  o  své  přítomnosti  a  budoucnosti“  (Stange,  Tiemann  citováni  in  Kaplánek, 

Kočerová 2011: 19). Ze sociologického hlediska nezáleží jen na účasti jako takové, ale 

podstatný je „svazek mezi lidmi založený na citové afinitě, důležitý pro sjednocení v jedné  

komunitě“. (Petráčková a kol., 1998: 571) Z tohoto pohledu tak nejde o pouhé zapojení do 

dění a rozhodování, ale také o následný pocit, že jsme něčeho součástí.
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2.2.2. Vývoj pojmu participace

Pojem participace se objevuje již v antice v základních filosofickým myšlenkách. 

Například Platón jím vyjadřuje účast hmotných jsoucen na idejích. Idea je přitom chápána 

jako neměnné a opravdové jsoucno, které je nám známo ještě před smyslovým vnímáním, 

zatímco hmotné jsoucna se stávají tím, čím jsou, právě na základě rozsahu participace na 

vlastní určující ideji. (Blecha, 1995; Kaplánek, Kočerová, 2011: 19) Platónovo učení mělo 

značný vliv na křesťanskou teologii (skrze novoplatoniky jako byl například sv. Augustin) 

a  později  je  rozváděno  zejména  Tomášem  Akvinským.  V  křesťanském  prostředí  pak 

participace převážně znamená, že se lidské bytosti mohou účastnit na Božské přirozenosti, 

pokud budou žít zbožným životem. (Drexler, 2008)

Jiný výklad pokládá participaci do úzkého vztahu k občanské společnosti. Význam 

pojmu občanská společnost se ale postupem času měnil a paralelně můžeme tuto změnu 

vidět i u významu pojmu participace. Občanská společnost (societas civilis) byla původně 

výrazem pro politickou společnost, pro společenství, kde občané žijí pod ochranou určité 

autority (ústřední moci) a zákonů. Byla tudíž státem, zatímco dnes značí jeho protiklad. 

(Taylor, 1995) Tato hranice byla průběžně prolamována od 17. století. První, kdo přichází s 

myšlenkou, že lidé mají práva, protože jsou lidmi a nikoliv proto, že jsou jim přidělena, je 

Locke. Stát je tímto označen za nelegitimní, pokud tyto práva porušuje. (Locke, 1992) K 

dalšímu  posunu  dochází  v  18.  století  pod  vlivem  skotského  osvícenství  a  dále 

prostřednictvím  myslitelů  jako  byli  Montesquieu  či  Rousseau.  Ve  20.  století  přichází 

Habermas s tezí,  že příčinou demokratizace společnosti je vytvoření měšťácké vrstvy v 

18.století  v  Evropě,  která  usilovala  o  politické  zrovnoprávnění,  shromažďovala  se  ve 

veřejném prostoru a formovala veřejné mínění pomocí setkávání v salonech, klubech a 

skrze  další  podoby  sdružování  kritizovala  a  formovala  veřejnou  moc.  Průlomem  k 

současnému  chápání  občanské  společnosti  byl  pak  Hegel,  který  jako  první  vymezil 

občanskou společnost jako prostor mezi rodinou a státem. (Skovajsa, 2010: 64-67)

Pokud tento vývoj převedeme směrem k participaci, tak zpočátku vycházela z touhy 

po rovnosti a začlenění do společnosti, aby byly brány v úvahu znalosti, práva, identita a 

mínění každého člověka, aby se vše neřídilo jen vůlí elit. Začal se vytvářet prostor mimo 

stát, kde se tvořily hodnoty a bylo definováno politické a společenské dobro. Následně toto 

téma vyústilo do spojení s mocí a vytvořila se síla ke svržení autoritativních režimů. Pád 

diktatury  v  sobě  odrážel  snahu  obyčejných  lidí  si  vybojovat  samostatný  prostor  pro 
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kolektivní akce, který zároveň vytvářel protiváhu státní moci. S nástupem globalizace a 

neoliberalismu, kdy dochází k minimalizování role státu a zvýšení role trhu, začala být 

participace  spojována  s  občanstvím a  kladením důrazu  na  úlohu  občanů  při  vytváření 

transparentní a spolehlivé veřejné správy. Úkol občanů spočívá v ovlivňování síly, která 

řídí jejich životy, ať už se jedná o politické procesy nebo o procesy sociálně-ekonomické. 

Dochází tedy k posunu od centrické vlády, kde byli lidé jen pasivními příjemci politik, k 

aktivnímu vytváření  a podílení se (participování) na procesech a institucích týkajících se 

veřejné správy. Důležité je ale vyvažovat misky vah - účastnit se jak řízení státu, tak také 

působit jako vyrovnávací síla státu, jako "hlídač" demokracie. (Mohanty, Tandon, 2010)

2.2.3. Pojem participace v současnosti

V  moderní  odborné  literatuře  se  participace  nejčastěji  používá  v  souvislosti  s 

participací občanskou, politickou, sociální a ekonomickou. První dva pojmy jsou si velice 

blízké a někdy se vzájemně zaměňují, přesto v nich můžeme nalézt rozdíl, oba jsou však 

těsně spojeny s občanskou společností (jsou v podstatě jejím základem).

Stachová chápe občanskou participaci jako synonymum pro občanskou angažovanost 

a sdružování ve sféře občanské společnosti, nebo-li jako účast na veřejném životě. Ve svém 

výzkumu  Občanská společnost v regionech České republiky (srovnání kraje Vysočina a 

Karlovy Vary), kombinuje sociokulturní a institucionální přístup. V rámci sociokulturního 

přístupu se občanská participace dostává do vztahu k sociálnímu kapitálu (je na ní závislý). 

(Stachová,  2005)  Podle  teorie  Putnama,  který  je  představitelem  tohoto  proudu,  totiž 

občanská  participace  přispívá  k  vytváření  solidárnosti  a  sociální  důvěry  (sociálního 

kapitálu) a usnadňuje tím koordinaci a komunikaci ve společnosti. (Putnam, 1993, 2000) 

Klíčovým  prvkem  pro  tvorbu  sociálního  kapitálu  je  zde  sdružování  v  nestátních  a 

apolitických sdruženích, zatímco u institucionálního přístupu je tvorba sociálního kapitálu 

závislá na formálních politických institucích,  které usnadňují  či  znesnadňují  občanskou 

participaci.  Výsledky  tohoto  výzkumu  dokazují,  že  na  rozvoj  občanské  společnosti 

(respektive na rozvoj občanské participace) působí jak sociokulturní,  tak institucionální 

proměnné.  Stachová  vidí  příčiny  rozdílů  v  občanské  angažovanosti  konkrétně  ve 

strukturálních (př.  míra vzdělanosti;  naopak průměrný plat  či  HDP na rozdíl  od jiných 

výzkumů nehrají příliš roli), tak v kulturně-historických (př. zda jde o homogenní region), 

ale i institucionálních faktorech (př. krajské samosprávné instituce, které zajišťují budování 
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infrastruktury,  informovanost  organizacím  občanského  sektoru  atd.).  Zajímavá  je  také 

propojenost  občanské  a  politické  participace,  kdy  se  lidé  aktivní  ve  sdružování  v 

neziskovém sektoru často podílejí na místní samosprávě nebo se jinak politicky angažují, i 

když z tohoto vztahu nemůžeme vyvozovat kauzalitu. (Stachová, 2005)

Podobné vysvětlení participace nabízí i Rakušanová v textu Občanská společnost a 

občanská participace v České republice, přičemž ji vnímá jako možnost občana ovlivňovat 

věci  veřejné  v  rámci  demokratického  politického  systému.  Ve  své  studii  konkrétněji 

rozlišuje mezi participací občanskou a politickou- viz Tabulka 1. Občanská participace je 

opět vztažena k sdružování v občanské společnosti a rozdělena na „konvenční" (sdružování 

v  nevládních  organizacích působících v sociální,  zdravotní,  vzdělávací  oblasti  apod.)  a 

„nekonvenční"  (př.  petice,  stávky).  U  politické  participace  jsou  vytvořeny  také  dvě 

kategorie.  První  je  „agregovaná  participace",  která  se  dále  člení  na  členství  a  účast  v 

tradičních politických stranách a organizacích (př. odbory, politické strany) a na členství a 

účast v nových politických stranách a organizacích (v nestátních neziskových organizacích, 

které jsou zaměřené na aktivní tvorbu politiky- př. environmentální skupiny, organizace na 

ochranu lidských práv, mírová hnutí). Druhou kategorií je „individuální účast", tj. účast ve 

volbách a  referendech.  Politická  participace  se  tak  týká  zejména tvorby  a  ovlivňování 

politiky. (Rakušanová, 2005)

Tabulka 1: Klasifikace občanské a politické participace

Participace
Občanská participace Politická participace

Konvenční participace Agregovaná participace

Nekonvenční participace Individuální participace
Zdroj: (Rakušanová, 2005: 13), vlastní překlad

Někdy se hovoří  o  participaci  jako o formě inkluze  (začleňování).  Demokratické 

státy se snaží vytvořit rovnováhu mezi privilegovanými a znevýhodněnými pomocí udělení 

universálního občanství. Participace tak v tomto případě spočívá na aktivitách, které mají 

dát bezmocným moc. Jsou vytvářeny prostory a instituce, kde jsou marginalizovaní voláni 

k participaci, jsou vyzývání k rozhodování o místním rozvoji a vládě. Ukazuje se ale, že 

vhodnějším  prostorem,  který  nepodléhá  tolik  omezenosti  zákonů,  různým regulacím a 

přísné  kontrole,  je  autonomní  prostor  občanské  společnosti,  který  marginalizované 

začleňuje přirozeným způsobem. (Mohanty, Tandon, 2010)
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Blízko  k  občanské  participaci,  jak  jej  prosazuje  sociokulturní  přístup,  má  také 

označení  participace  sociální,  která  je  opět  používána  jako  výraz  podobný  sociálnímu 

kapitálu.  V jedné  ze  studií  Evropské  komise  nazvané  Social  participation  and  social  

isolation (Sociální participace a sociální izolace) za sociální participaci označují dva hlavní 

aspekty:  1)  sociální  kontakty  s  přáteli  a  příbuznými  (jejich  četnost)  a  2)  zapojení  do 

dobrovolnické  činnosti  (účast  ve  sdruženích  a  pomoc  druhým).  Vysvětlují,  že  termín 

sociální participace aplikují v tomto výzkumu raději než termín sociální kapitál z důvodu, 

že zde není prostředkem k produktivním aktivitám (k usnadnění kolektivní akce apod.), ale 

participace je cílem sama o sobě. Sociální vztahy, zapojení do místního dění, vzájemná 

důvěra a pomoc přináší totiž lidem pocit štěstí a vyšší úroveň životního uspokojení. Na 

druhou stranu autoři přiznávají, že kauzalita může být i opačná - je pravděpodobné, že se 

pozitivní lidé prostě více zapojují do sociálních aktivit ve svém okolí. Navíc uspokojení ze 

svého života  také  závisí  na  dalších  faktorech jako je  například  výše  příjmů,  úspěch v 

zaměstnání, rodinný stav a věk. Autoři rovněž podotýkají, že participace nemusí být jen 

pozitivní,  ale  může být  příčinou řady problémů jako je  působení  v  gangu,  braní  drog, 

předávání nezdravých stravovacích návyků atd. Nicméně vyzdvihují spíše kladnou stránku 

participace a jako protiklad pokládají izolaci, kdy se lidé nevídají nebo ani nejsou jiným 

způsobem v kontaktu  se svými  příbuznými či  přáteli  a  nejsou tudíž  schopni  získat  od 

někoho pomoc, pokud by ji potřebovali. Izolace má nepříznivý vliv na osobní pohodu a 

dochází k neuspokojení základní lidské potřeby - sociálnímu začlenění. Problém je o to 

horší, pokud se nejedná o charakteristické samotáře, ale jsou to lidé, kteří si tuto situaci 

dobrovolně nezvolili a dostali se do ní vlivem nepříznivých okolností.  Z dat, které měl 

Eurostat k dispozici k roku 20065 a které pokrývají informace o 24 členských státech EU, 

bylo zjištěno, že 3/4 populace všech zemích se setkává se svými příbuznými a známými 

nejméně jednou za měsíc  (nejspolečenštější  jsou např.  na Kypru a Řecku, kde se 40% 

obyvatel setkává se svými blízkými každý den), avšak 7% občanů je společensky zcela 

izolováno,  přičemž  izolace  se  nejvíce  týká  starých  lidí  a  lidí  ohrožených  chudobou. 

(Eurostat, 2010)

Poslední zmiňovanou položkou je participace ekonomická (zaměstnanecká), kterou 

se  označuje  možnost  spolurozhodování  v  pracovním kolektivu,  spoluúčast  na  řízení  a 

kapitálu firmy (Hofbauer, 2003), případně zejména ve starší literatuře podíl určité sociální 

5 Data  pocházejí  převážně  z  Evropského  sociálního  průzkumu  z  roku  2006.  Dostupné  z: 
http://www.europeansocialsurvey.org
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skupiny na ekonomické aktivitě (Zurayk, 1985). Nezařadila bych tento typ pod jiný výklad 

participace,  ale  spíše jako další  oblast  (prostředí),  kde se můžeme s  participací  setkat. 

Obdobně  se  v  posledních  letech  dostává  do  pozornosti  participace  dětí  a  mládeže 

(Hofbauer, 2003; Kaplánek, Kočerová, 2011).

2.2.4. Shrnutí pojmu participace a význam pro mou práci

Souhrnně řečeno, pojem participace znamená účast na něčem, v čem je dána možnost 

podílet se na rozhodování, a tudíž na výsledku, což dává zároveň pocit sounáležitosti s 

touto komunitou/ aktivitou. V současné době se používá ve dvou základních významech. V 

prvním  případě  je  dávána  do  vztahu  s  demokracií,  k  povýšení  občanství  na  úroveň 

prostředku k odpovědnému spolupodílení se na chodu státu a veřejné správy. V druhém 

případě je výrazem pro sdružování (pro udržování sociálních kontaktů a zapojení se do 

dobrovolné činnosti), přičemž úzce souvisí se sociálním kapitálem, kdy pomáhá vytvářet 

důvěru mezi lidmi a zároveň přináší pocit spokojenosti. Ve své práci se přikláním více k 

této druhé variantě. Nicméně oběma významům je společné, že participace dává lidem moc 

ovlivňovat svůj život a podílet se na řízení společenského dění.

2.3. Participace seniorů

Vzhledem k zlepšujícím se životním podmínkám a zvyšující  se  kvalitě  zdravotní 

péče, dochází k tomu, že méně lidí umírá během dětství a ve středním věku, což vede k 

nárůstu  stárnoucí  populace.  Podle  demografické  prognózy  vypracované  Českým 

statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice zhruba tři miliony obyvatel 

starších 65 let, což bude znamenat asi 31,3% celkové populace ČR. S přihlédnutím k nízké 

porodnosti, nová generace nebude moci zcela zabezpečit tolik seniorů a ti budou muset být 

samostatnější  a flexibilnější. (Ministerstvo, 2008) 

Tento  demografický  vývoj  je  často  vnímán  negativně,  jelikož  média  vytváří 

katastrofické scénáře a zkreslený obraz vlivu seniorů na současnou společnost,  který je 

spojen  s  řadou  stereotypů  a  diskutován  ve  vztahu  problematiky  důchodové  reformy, 

mezigenerační  nesnášenlivosti,  prodlužování  odchodu  do  důchodu,  privatizací  určitých 

služeb, věkové diskriminace apod. Dochází k manipulaci s veřejným míněním a uváděním 

seniorů  do stresu a  k obavám o svou budoucnost.  „Přitom téměř neexistují  v  médiích  
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pořady  a  nezávislé  pravdivé  informace  o  skutečných  problémech  seniorů,  o  jejich  

aktivitách,  o  současných  a  minulých  zásluhách  i  o  potenciálu  pro  současnost.  

Problematika výuky mezigeneračních vztahů ve společnosti více generací silně absentuje  

též  ve  výchovném  cyklu  všech  typů  škol."  (Rada  seniorů,  2009)6 Stejnou  domněnku 

potvrzuje  i  výzkum  Obdivuhodní  senioři  -  názory  veřejnosti,  který  provedlo 

Dobrovolnické centrum o.s.  ve spolupráci s  dvougeneračním dobrovolnickým týmem v 

Ústeckém kraji v roce 2005. Ukázalo se, že pohled na seniory je značně ovlivněn frekvencí 

setkávání  se  s  nimi.  Respondenti,  co  přicházejí  se  staršími  lidmi  do  styku,  měli  spíše 

pozitivní vztah a důvěru v jejich schopnosti, zatímco lidé, kteří se s nimi setkávali málo, 

byli  v hodnocení  seniorů mnohem kritičtější.  Názory na zapojení  seniorů do veřejného 

života byly veskrze kladné, i když hlavně v oblasti dobrovolnické a zájmové činnosti. Z 

průzkumu  rovněž  vyplývá,  že  část  respondentů  (obzvláště  mladých)  „není  se  životem 

seniorů  dostatečně  obeznámena,  na  dotazované  záležitosti  nemá  názor  a  v  některých  

souvislostech  reaguje  spíše  na  základě  obecných  stereotypů  v  duchu  předpokladu,  že  

senior je starý člověk, který by měl odpočívat." (Zich, Struhovský, 2005)

Senioři v sobě ale ukrývají řadu schopností a zkušeností, které mohou být využity. 

Pokud v budoucnu má být 1/3 dospělého obyvatelstva tvořena lidmi nad 65 let, nemá už 

tak velký význam rozlišovat mezi seniory a ne-seniory, vhodnějším způsobem je posuzovat 

jedince jako individuální případ s osobitými potřebami. Zároveň je příhodné přizpůsobit 

práci,  služby  i  prostředí  této  skupině  a  připravit  se  tak  na  společnost  dlouhověkosti. 

(Ministerstvo,  2008)  Také  by bylo  účelné,  aby senioři  byli  schopni  si  určité  služby  a 

aktivity  zajistit  například  samosprávou ve své  komunitě,  která  by jim zpětně přinášela 

uspokojení,  že  jsou  užiteční.  Z  tohoto  důvodu  je  potřebné,  aby  senioři  zůstali  zdraví, 

aktivní a podíleli se na rozhodování o svém životě, aby i v pokročilém věku mohli nadále 

vést produktivní, plnohodnotný a smysluplný život, ze kterého mají radost a nestalo se z 

něj jen čekání na smrt.

6 Rada  seniorů  České  republiky  je  občanské  sdružení  cca  350  000  organizovaných  seniorů,  které  
disponuje reprezentativní  mírou  suverenity  k výkonu vyjednávacích,  konzultativních,  dohadovacích, 
informačních a iniciativních funkcí, jež uplatňuje směrem k vládě, k Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky, ke Krajským úřadům a k samosprávám měst.
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2.3.1. Překážky participace seniorů a jejich řešení

Někteří staří lidé v momentě, kdy se přestěhují do domova pro seniory mají tendenci 

polevit ze své původní aktivity, pasivně přijmout pravidla, přizpůsobit se předem daným 

programům  a  pomalu  rezignují  na  rozhodování  o  svém  životě.  Důvod  je  většinou 

pohodlnost, ne-kreativita, ubývání psychických i fyzických sil, pocit, že se celý život o 

něco starali,  plánovali  pro své děti  a  teď mají  právo na odpočinek. Podobné pohnutky 

zmiňovali  i  respondenti  výzkumu  Obdivuhodní  senioři  -  názory seniorů prováděném v 

Ústeckém kraji v roce 2005, kteří uváděli, že se angažují spíše v rámci rodiny než v rámci 

města (obce) či veřejného života obecně. Případně poznamenávali, že pomáhají rodině a 

společnosti  svou  tolerancí,  trpělivostí,  moudrostí  a  zkušeností  a  také  tím,  že  nikoho 

neobtěžují (jsou soběstační). (Zich, Struhovský, 2005)

Tento vývoj předpokládal již Alexis de Tocqueville v 19. století. Předvídal totiž, že se 

v průběhu času prosadí ve společnosti demokracie spojená s rovností a individualismem, 

před čímž varoval. Jak se stírají rozdíly mezi lidmi a začíná převládat rovnost životních 

podmínek, lidé jsou spokojenější a méně aktivní, starají se jen o události ve svém okolí. 

Individualismus  v důsledku  vede  občana  nejprve  k tomu,  aby  se  izoloval  od  věcí 

veřejných, ale postupem času aby se stáhnul úplně a soustředil se jen na sebe, splývá tak 

s egoismem. Lidé se pak podle Tocquevilla stávají vzájemně lhostejní a myslí si, že nejsou 

nikomu  ničím  povinni.  Vnímají  se  jako  samostatné  jednotky.  Připadají  si  jako  zcela 

nezávislí  a  nedokáží  si  přestavit,  že  budou  někdy  potřebovat  pomoc  svých  bližních. 

V případě nouze spoléhají na stát, který se stává jejich zaopatřovatelem, ovládá je a oni se 

nebrání, vyhovuje jim to, je to pohodlné, jinak by se museli zapojit, vynaložit energii a nést 

zodpovědnost, a to oni nechtějí. (Tocqueville, 1992) A přesně tak je tomu v dnešní době. 

Individualismus vítězí a důraz je kladen na produktivní věk, výkon, efektivitu, prosazování 

sebe sama,  na kariéru a hromadění majetku.  V každodenním shonu lidé zapomínají  na 

příbuzné i přátele. Doba strávená v kruhu rodinném se stále zmenšuje a je odsouvána na 

někdy - „až bude čas.“ Jaké je pak jejich překvapení, když zestárnou a kolem nich není 

nikdo, kdo by se jim věnoval. Hlavní smysl jejich života (kariéra) zmizel a nezdá se tak 

podstatný jako dříve.  Cítí  se nedůležití  a nepotřební.  Času,  který býval  nedostatkovým 

zbožím, je najednou spoustu, ale není s kým ho trávit. Společnost jim pak dělá jen televize 

nebo domácí mazlíček. Konec života pak tráví v neosobním prostředí, bez lásky, bez úcty a 

bez ocenění jejich úsilí, umírají často v osamění. 
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Ale  jak  proti  takovému  konci  bojovat?  Tocqueville  vidí  řešení  v „rozumném 

egoismu“ a v sdružování. Základní myšlenkou rozumného egoismu, kterou člověk musí 

pochopit je, že slouží-li svým bližním, slouží sobě samému, je tedy v jeho osobním zájmu 

konat dobro. V demokratické společnosti jsou všichni občané slabí. Musí se tudíž naučit 

svobodně si pomáhat. Motivace vyplývá z výše popsaného, ale jak je k tomu přimět? Podle 

Tocquevilla zainteresovat jedince hned do celonárodní politiky, není správným řešením. 

Lidé se musí učit  postupně.  Celonárodní problémy jsou jim příliš vzdálené.  Nejprve je 

dobré zapojit je do místní aktivity, která je jim bližší a snáze uvidí výsledek. (Tocqueville, 

1992) Zde by důchodcům mohla vyjít vstříc i jiná organizace než pouze ta, kde žijí, ať už 

státní či nestátní, která by je vzala v úvahu třeba při komunitním plánování. Staří lidé přece 

nemusí  být  jen  příjemci  služeb,  dokud jsou pohybliví,  mohou služby  také  poskytovat. 

Například  pomáhat  starším  spoluobčanům  s nakupováním,  vyřizováním  některých 

záležitostí  na  úřadě  nebo  je  jen  navštěvovat,  číst  jim apod.  Zapojeni  mohou  být  i  do 

činností  týkajících  se jiných věkových a sociálních skupin  -  provést  nově přistěhovalé 

obyvatele ve městě, pomáhat v centrech pro bezdomovce, vzdělávat a předávat zkušenosti 

mladším, hlídat v mateřském centru děti nebo jim dělat náhradní babičky. Spoustu aktivit 

přitom může  být  vykonáváno  i  přímo v  domově  (využít  některé  prostory  jako  dětské 

centrum apod.)  -  přínosný by tak byl  i  vedlejší  efekt  promíchání věkových kategorií  a 

senioři by nebyli izolovaní, navíc by tak získali finanční přivýdělek. Variant je celá řada. 

Možná v tom sami najdou zalíbení a budou se více angažovat a spolčovat.  Místo výše 

zmíněné  anomie,  se  může  objevit  pocit,  že  někam patří,  jsou  něčeho  součástí  a  jsou 

užiteční, což přispívá k smysluplnosti jejich pozdních let. Koneckonců i četná pozorování 

potvrzují, že „...možnost podílet se na rozhodování v záležitostech svého sousedství, obce,  

regionu a ve svém státě zvyšuje kvalitu života.“ (Možný 2002: 119)

Svou roli v pasivitě seniorů může hrát i relativně nedávný historický vývoj. Velká 

část  jejich  života  byla  ovlivněna  válkou  a  následně  komunismem,  kdy  byla  možnost 

podílet se na rozhodování velice omezena, jelo se v předem vyznačených kolejích, nebylo 

na výběr, vše bylo řízeno hierarchicky a centralisticky. Sdružování bylo povoleno jen v 

předem vymezených organizacích (jako např. v ROH, v Československém svazu mládeže 

apod.) a veškeré aktivity byly podrobeny přísnému státnímu dohledu. Toto období potlačilo 

činorodost a tvůrčího ducha, zatímco preferovalo stádnost a konformitu s režimem. Pokud 

někdo dlouhodobě musí přijímat takové nastavení, je jisté, že to v něm zanechá svou stopu. 

21



Odtud dozajista pramení i myšlenka, že ten, kdo se má postarat a zajistit potřebné služby, 

je sociální stát, jenž ale ve své úloze selhal. K přeměně postoje seniorů nemůže dojít ze dne 

na den, ale chce to čas. Možná se tak stane až s novou generací.

Lidé žijící v domovech pro seniory se navíc ocitají ve specifickém postavení, jelikož 

jsou  součástí  určité  instituce.  Do  jisté  míry  a  v  určitých  případech  lze  toto  zařízení 

považovat  za  „totální  instituci".  Erving  Goffman  označil  tímto  termínem byrokraticky 

řízenou  formální  organizaci,  kde  lidé  tráví  většinu  svého  času  a  jsou  zde  v  podstatě 

izolováni před okolním světem. Nezřídka má separace lidí i konkrétní podobu vysokých 

zdí,  plotu,  vrátnice  apod.  Jedná se o pět  hlavních typů -  nápravné instituce  sloužící  k 

ochraně společnosti před jedinci zde žijícími (např. vězení), instituce pro realizaci služeb 

pro  společnost  (např.  kasárna,  internátní  školy),  instituce  pro  dobrovolné  oddělení  od 

společnosti (např. kláštery), instituce pro lidi, co se o sebe nedokážou postarat a představují 

pro společnost ohrožení (např. ústav pro lidi s nakažlivými nemocemi nebo psychotickými 

nemocemi) a v neposlední řadě instituce pro ty, co se o sebe jen nejsou schopni postarat 

sami (např. sirotčinec, ale můžeme sem zařadit právě i domovy pro seniory). Aktivity jsou 

zde  určeny  „shora“  a  každá  fáze  dne  je  předem  naplánována.  Existuje  vcelku  pevná 

oddělující  hranice  mezi  zaměstnanci  a  klienty,  může  se  výjimečně  přihodit,  že  se 

zaměstnanec stane klientem, ale ne naopak. Zaměstnanci navíc disponují více informacemi 

o  klientech  (o  jejich  soukromí,  rodinném postavení,  zdravotním stavu),  ale  na  druhou 

stranu klienti ví o zaměstnancích jen málo (v podstatě to, co se sami rozhodnou prozradit). 

Dochází zde k přeměně jedince, jeho původní identita je postupem nahrazována novým já. 

Není tak důležité čím a kým byl dříve, jaký byl jeho sociální status, jak byl vážený a jaké 

měl  schopnosti  a  oborové  zaměření.  Stává  se  jednotvárným  individuem,  které  je 

posuzováno podle pravidel instituce. Člověk je zbaven většiny svých osobních věcí, čímž 

se stírá jeho image a výjimečnost7. Vše, co je nestandardní, musí hlásit nebo o to žádat, a i 

běžné věci jako je koupel, vycházka či návštěva musí oznamovat personálu. Poslušnost, 

která  stvrzuje  novou  identitu,  je  ověřována  například  zapisovanou  přítomností  na 

aktivitách nebo kontrolami zda navštěvují jídelnu a nenosí zbytky na pokoj atd. Zda se 

tedy řídí pokyny instituce. Případná porušení jsou hlášena rodinám k domluvě nebo je jim 

7 V totálních institucích jsou osobní věci obvykle nahrazeny unifikovanými věcmi,  které podporují  
monotónnost - chovancům je dána uniforma, jsou jim ostříhány vlasy apod. V domově pro seniory to  
samozřejmě nesahá do takového extrému, ale přesto jsou klienti nuceni zbavit se většiny svých věcí,  
jelikož prostor, který je jim k dispozici, je obyčejně mnohonásobně menší, než na který byli zvyklí  
dříve.
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eventuálně pohrozeno vyloučením ze zařízení. Někde dokonce panují názory, že staří lidé 

ne zcela reálně nahlížejí na skutečnost a v důsledku toho by jim měla být omezena práva 

(měli by být zbaveni svéprávnosti),  ale to jen přispívá k omezení jejich autonomie. Na 

vyžadované  chování  je  několik  možných  reakcí.  Goffman  rozlišuje  „konverzi“  (přijetí 

identity chovance, přičemž se snaží jedinec hrát tuto roli co nejlépe), „kolonizace“ (smíření 

se situací a snaha vydobýt si určitá privilegia), „regrese“ (neupozorňování na sebe, stáhnutí 

se do sebe a díky tomu zachování identity skrytě) a „rebélie“ (boj za zachování vlastní 

identity prostřednictvím odmítání dodržování pravidel). Důsledkem požadavků a kontrol je 

tak jako tak narušení osobního úsudku, vlastního plánování a též intimity. (Goffman, 1991; 

Keller,  1996)  V domově  pro  seniory,  který  vykazuje  znaky  totální  instituce,  se  ztrácí 

prostor pro další sebepoznávání ve starší dospělosti. Lidé se zde bojí někoho obtěžovat 

svými  nápady  a  prosbami.  Personálu  prokazují  úctu  a  na  nic  si  nestěžují,  jelikož  zde 

zaměstnanci vystupují jako autorita, které se neodmlouvá a která by je mohla poškodit, 

kdyby se nechovali  podle jejích představ.  Seniory je tak potřeba vytrhnout ze zažitých 

stereotypů a ukázat jim, že oni jsou klienti, co se nemusí strachovat a mohou diskutovat a 

dál projevovat svou individualitu a kreativitu. „Již pouhé projevení zájmu o pacienty a  

zvýšení komunikace s nimi může mít blahodárný dopad.“ (Keller, 1996: 128) Ale chce to 

ochotu ze všech zainteresovaných stran.  Jak již bylo popsáno výše - prospěšné je také 

snižování bariér s okolním světem - jednak pozvání všech věkových skupin do prostor 

domova pro  seniory  a  jednak zapojení  klientů  do  života  mimo instituci.  Na škodu by 

nebylo ani promíchání seniorů s personálem, kdy by se rozšířila jejich participace na chodu 

organizace a mohli  by tak přijmout  určitou odpovědnost za sebe i  druhé,  například by 

senior  mohl  převzít  vedení  nějaké  volnočasové aktivity.  Došlo  by  tak  k  synergickému 

efektu,  kdy by  se  klienti  cítili  užiteční  a  zaměstnanci  by  měli  čas  na  jiné  věci,  které 

nemohou kvůli přehršli povinností nyní zastat.

2.4. Úroveň participace

2.4.1. „Osmistupňový žebříček“ měření participace

Participace může mít různou úroveň, mezi kterou je dobré rozlišovat, jelikož falešná 

participace, kde se lidé berou jen jako formální doplněk rozhodování a vzájemně působí 
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jako nezávislé anonymní jednotky, je něco zcela jiného než opravdová samospráva, kde 

všichni  lidé  jsou  zapojeni  a  mají  moc  rozhodovat  a  ovlivňovat  svůj  život.  Vhodným 

nástrojem  k  rozeznávání  jednotlivých  stupňů  participace  je  „osmistupňový  žebříček 

participace“, s kterým jako první přišla S. Arnsteinová již v roce 1969 při určování podílu 

účasti občanů na veřejném plánování v USA. V roce 1997 na ni navázal R. Hart,  jenž 

upravil stupnici pro školské prostředí.

Pro  Arnsteinovou  znamená  participace  účast  všech  vrstev  občanů  na  procesu 

plánování, kde stěžejní roli hraje všestranný dialog. Zdůrazňuje přitom potřebu zahrnout 

do  těchto  procedur  chudé  či  jinak  znevýhodněné  skupiny,  jelikož  participace  je 

prostředkem k přerozdělování moci a bohatství. Na jejím modelu je typologie rozvržena 

tak, že koresponduje se silou občanů při určování konečného plánu - čím vyšší stupínek, 

tím větší je jejich síla. Autorka osm úrovní dále člení do tří souhrnnějších - viz. obrázek 1. 

Do  nižší  formy participace,  která  by  se  dala  nazvat  falešnou,  patří  první  dva  stupně- 

manipulace (1) a  terapie (2). Do střední kategorie (do tzv. formální nebo-li symbolické 

participace) zahrnuje  informování (3),  konzultování (4) a  uklidnění (5). A mezi nejvyšší 

stupně občanské síly  řadí  partnerství  (6),  delegování  moci (7)  a  řízení  prostřednictvím 

občanů (8). Za manipulaci (1), což je nejnižší příčka, označuje účast občanů v poradních 

výborech, která je ovšem jen formální náležitostí, slouží k prokázání zapojení lidí z nižších 

vrstev,  ovšem  účastníkům  nejsou  svěřeny  legitimní  funkce  či  moc.  Občané  jsou  na 

zasedáních poučováni vzdělanými úředníky a informováni o plánovaných změnách. Plány 

se s nimi ale neprojednávají, nediskutuje se, pouze se jim v obecných termínech sdělí, co 

se chystá. Následně se po nich často vyžaduje souhlas formou podpisu, že s plány souhlasí. 

Účastníci tak obvykle podepíší záměry úředníků, aniž by věděli přesné okolnosti a dopady 

zamýšlených  aktivit.  Po  podpisu  mohou hrdě  prohlašovat,  že  se  podíleli  na  městském 

plánovaní, a když později zjistí, že to přináší spoustu problémů, raději na ně neupozorňují, 

jelikož je sami schválili. Plyne z toho rozhořčení a zklamání občanů, ale zároveň i naděje, 

že se poučí a budou vyžadovat férové podmínky pro participaci.  Terapie  (2) představuje 

skupinovou  klinickou  terapii,  která  je  zamaskována  pod  název  občanská  participace. 

Administrátoři  těchto  projektů  považují  bezmocnost  za  synonymum  duševní  nemoci. 

Účastníci jsou zapojeni do procesu plánování, ale důraz je kladen na léčbu jejich patologií, 

aby se přizpůsobili většinové společnosti, než aby došlo k odstranění příčin nerovností a 

zaměření  na  problémy,  které  je  skutečně  trápí.  Informování  (3)  je  prvním  krokem  k 
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opravdové  participaci.  Účastníci  jsou  informováni  o  svých  právech,  povinnostech  a 

možnostech. Nicméně často jde opět o jednostranný tok informací bez zpětné vazby a bez 

svěřené  moci  k  jednání.  Někdy  jsou  občané  informováni  jen  prostřednictvím  brožur, 

plakátů  a  sdělovacích  prostředků.  Když je  svolána  schůze  a  dán  prostor  pro  dotazy  a 

odpovědi, jedná se zpravidla už o pozdní fázi plánování, kdy účastníci nemají moc šancí na 

ovlivnění  výsledku,  nebo  autority  odpovídají  takovým  způsobem  (poskytují  povrchní 

informace, irelevantní odpovědi nebo mluví odbornými termíny, aby jim nebylo rozumět), 

že občané svoji aktivitu raději vzdají. Konzultace (4) znamená, že se s účastníky diskutuje. 

Přesto  však  občané  nemají  jistotu,  že  jejich  názory  budou  brány  v  potaz.  Nejčastěji 

používanými  metodami  jsou  v  tomto  případě  průzkumy  veřejného  mínění  a  veřejná 

slyšení. Občané jsou tak bráni jen jako statistická anonymní jednotka, kdy participace se 

měří podle toho, kolik respondentů odpoví na dotazník, přijde na schůzi či si vezme domů 

brožuru. Stále je účast na plánování brána spíš jako důkaz, že byli osloveni lidi, kterých se 

to týká, než jako skutečné vodítko pro vytváření plánů. Na úrovni uklidnění (5) už začínají 

mít občané vliv, i když formálnost participace je přece jen patrná, rozhodující slovo má 

určitá autorita. Občanům může být například svěřeno místo ve veřejných orgánech, ale 

autorita  má  stále  právo  občany  přehlasovat  nebo  alespoň  vetovat  jejich  návrh.  Jiným 

příkladem je možnost podílet se na plánování skrze poradní výbory, kdy ale opět autorita 

má  právo  posoudit  legitimitu  a  proveditelnost  doporučovaných  rad.  Obvykle  jsou  ale 

vytvářeny  složité  nejednoznačné  struktury  plánování,  které  mají  zahrnovat  co  nejširší 

spektrum  skupin  obyvatelstva,  u  nichž  není  jasně  definováno,  kdo  má  jaké  práva  a 

povinnosti,  což  předurčuje  výsledek  ke  konfliktům  a  problémům.  Příhodné  by  bylo 

vzdělávat občany tak, aby se ve strukturách a pravomocích vyznali. Dalším problémem je, 

že účastníci plánování nedostávají dostatek informací, aby mohli provést kontrolu plnění 

vypracovaných návrhů. Vhodným krokem je proto rozšířit participaci na realizaci plánů. 

První příčkou, kde se již dá mluvit o opravdové participaci, kde mají občané skutečnou 

moc něco změnit, je partnerství  (6). Obě strany (tedy mocní i bezmocní nebo-li autority/ 

zástupci města versus řádoví obyvatelé) se podílí na plánování a dělají rozhodnutí v rámci 

předem  jasně  stanovených  struktur.  Jedná  se  o  vzájemně  prospěšnou  spolupráci,  kde 

všichni chápou výhody zachování partnerství, proto se ho snaží udržet. Aby partnerství 

bylo co nejefektivnější,  je  dobré,  když občané mají  své vůdce s jistou odpovědností  k 

veřejným plánům a finanční prostředky, aby mohli jejich úsilí ocenit a také si v případě 
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potřeby zaopatřit vlastní experty jako jsou právníci, organizátoři apod. Občané by taktéž 

měli mít právo účastnit se všech schůzí a vyjádřit se ke všem návrhům, přestože konečné 

právo veta je svěřeno zástupcům města. Arnsteinová popisuje, že začátky participace na 

městském plánování nebyly jednoduché a jen velmi málo městům se podařilo sdílet svou 

moc s obyvateli. Zmiňuje, že k debatě o přidělení větších pravomocí a získání většího vlivu 

vedlo spíše rozhořčení a nesouhlas občanů, než že by to byla iniciativa města. Navazuje se 

tak na historickou tradici, kde bezmocní si vždy museli právo na participaci vydobýt, než 

že  by  jim  bylo  jen  tak  nabídnuto  ze  strany  mocných.  Vysoká  úroveň  participace  se 

projevuje delegováním moci (7) od autorit k občanům, kteří tak získávají dominantní váhu 

při  rozhodování,  ale zároveň i  spoluodpovědnost za výsledek, o určité části  městských 

plánů.  Pokud dojde při  jednáních ke konfliktům a neshodám, nesmí zástupci  města na 

občany vyvíjet tlak, ale zahájit diskuzi a vyjednávání, přičemž občanům je svěřeno právo 

veta. Někde přiblížili participaci až k vrcholu tím, že vytvořili nové orgány a organizace z 

občanů,  na  které  převedli  všechny  pravomoci,  odpovědnost  i  finance  pro  vytvoření 

celkového  městského  plánu,  a  zástupci  města  si  ponechali  pouze  konečné  právo  veta. 

Nejvyšší stupeň na žebříčku participace zaujímá právě řízení prostřednictvím občanů (8), 

které přináší do jejich rukou plnou moc a kontrolu nad výsledkem. Z jejich strany vychází 

aktivita a pokyny k realizaci plánů. Obyvatelé vedou program, který jim zaručuje možnost 

formovat politiku a podobu prostředí, v kterém žijí. Přičemž jsou schopni zajistit stejné 

podmínky  účasti  i  pro  outsidery  společnosti.  Již  od  začátku  je  dána  jasná  struktura  a 

pravidla,   které  u občanů vzbuzují  důvěru a pocit,  že  jsou dostatečně silní,  aby mohli 

napravit problémy, které je trápí. Je velice pravděpodobné, že se vytvoří nové komunitní 

instituce zcela řízené občany, mezi které se redistribuuje finanční grant, jenž je smluvně 

sepsán a váží se k němu určité závazky. Občané se tak stávají vlastníky organizací, které 

zároveň  řídí.  Postupem mohou  ze  zisků  grant  splácet.  Dobrým příkladem této  úrovně 

participace  je  město,  kde  je  vytvořena  městská  rada  z  představitelů  komunitních 

neziskových  organizací,  která  podněcuje  a  realizuje  hospodářský  a  socioekonomický 

rozvoj ve městě a snaží se o zapojení místních do rozhodování i do vykonávání veřejných 

služeb. Některé zdroje uvádějí, že takové městské plánování je dražší a méně efektivní, 

nefunguje  na  principech  zásluh  a  profesionality  a  mezi  organizacemi  se  objevují 

podvodníci, kterým jde jen o peníze. Tyto výtky nelze brát na lehkou váhu, nicméně je 
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potřeba  připomenout,  že  ostatní  alternativy  selhaly  a  ukázaly  se  jako  nespolehlivé. 

(Arnstein, 1969)

Obrázek 1: Osmistupňový žebříček Arnsteinové pro měření úrovně občanské participace

Zdroj: (Arnstein,1969: 217), překlad vlastní

Pro srovnání přikládám model R. Harta vztažený ke školskému prostředí- viz Tabulka 2.

Tabulka 2: Osmistupňový žebříček R. Harta

Falešná participace

1. Manipulace (manipulation) - účastníci jsou pasivními příjemci rozhodnutí vedoucích. 

Často nerozumí důvodům, které rozhodnutím předcházely. Jde tedy spíše o uplatnění 

zájmů  vedoucích  než  zájmů  účastníků.  To  platí  i  tehdy,  když  se  vedoucí  účastníků 

formálně zeptají, co by chtěli.

2.  Dekorace  (decoration)  -  účastníci  se  aktivně podílejí  na programu,  jenž  připravili 

vedoucí, přitom však program nijak nemění a jejich informovanost je pouze částečná.

3. Tokenismus = formální participace (tokenism) - účastníci nebo jejich zástupci se sice 

účastní jak na realizaci programu, tak na jeho přípravě, jejich přítomnost je však pouze 

formální. Program ve skutečnosti zůstává plně v režii dospělých.

Skutečná participace

4.  Informovaná  účast  (assigned  but  informed)  -  uvědomělá  participace  účastníků  na 

programu. Účastníci chápou celý program, jednotlivé aktivity i jejich smysl.  Vedoucí 
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jsou  iniciátory,  sami  o  programu  rozhodují,  sdělí  účastníkům  potřebné  informace  a 

respektují jejich názory.

5. Konzultace (consulted and informed) - o programu rozhodují vedoucí až po konzultaci 

s účastníky, přičemž jejich názory nejen vyslechnou, ale také zohlední.

6.  Účast  na  rozhodování  řízená  vedoucími  (leaders-initiated,  shared  decisions  with  

participants)  -  účastníci  se  podílejí  na rozhodování  v  oblastech předem vymezených 

vedoucími. Účastníci nejsou pouze „vyslechnuti“ jako u konzultace, ale podílejí se i na 

samotném rozhodování.

Samospráva

7. Samosprávné vedení (participants-initiated and directed) - iniciátory a organizátory 

programu jsou sami mladí lidé, kteří jej organizují (zpravidla) po vzoru dospělých. Na 

tomto stupni hrají dospělí pouze podpůrnou roli. 

Spolupráce

8. Vedoucí jsou pozváni k účasti na rozhodování (participants-initiated, shared decisions  

with leaders) - fungující participace účastníků, v jejímž rámci je dospělým nabídnuta 

možnost spoluúčasti a spolurozhodování.

Zdroj: (Kaplánek, Kočerová, 2011: 27)

2.4.2. Úroveň participace v domovech pro seniory

V rámci  své  práce  vnímám participaci  v  prostředí  domova  pro  seniory  ve  třech 

oblastech.  První (A.  vztahy)  se týká sociálních vztahů,  především udržování  sociálních 

kontaktů. Druhá (B. samospráva) představuje možnost podílet se na rozhodování o dění v 

instituci, ve vrcholné podobě vedoucí až k samosprávě (v mém případě se zaměřuji pouze 

na možnost  ovlivnění  volnočasových aktivit,  i  když prostor  pro participaci  je  mnohem 

širší). A třetí oblastí (C.  dobrovolnictví) je spolupráce s jinými organizacemi, sdružování 

mimo domov pro seniory, dobrovolnictví a vzájemná výpomoc. Nejlepší je samozřejmě 

opět kombinace všech tří prvků. Pro měření úrovně participace vytvářím též osmistupňový 

žebříček, v kterém se snažím obsáhnout hlavní zmíněné oblasti participace v domovech 

pro seniory a skloubit je s hlavními rysy z předchozích popsaných modelů - viz Tabulka 3 
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(pozn.  doporučuji  číst  odspodu).  Přičemž  první  tři  stupně  opět  pokládám za  falešnou 

participaci, další tři stupně za skutečnou participaci a nejvyšší dva stupně za samosprávu.

Tabulka 3: Osmistupňový žebříček participace v domovech pro seniory

8. Samospráva A:  Senioři  mají  v  prostředí  domova i  mimo domov dost  sociálních 

kontaktů a vídají se s nimi každý týden i častěji. Navíc se jim podařilo 

tyto dva rozdílné světy propojit a společně něco tvoří. Nesetkávají se 

jen  v  soukromých  prostorách,  ale  sdružují  se,  pořádají  aktivity  pro 

ostatní. Přináší jim to radost. Účast na jejich aktivitách je nabídnuta i 

veřejnosti a personálu, který ale nemá žádné výhody nad klienty. 

B: V instituci se rozhoduje demokraticky. Klienti mezi sebou sdílí moc 

rozhodovat o programu, organizují se, vydávají pokyny a podílejí se i 

na realizaci a kontrole plnění. Vítězí konsensus, který všem vyhovuje. 

Jsou  jim  svěřeny  pravomoci,  odpovědnost  a  finance  potřebné  k 

provedení  (případně  jsou  schopni  si  klienti  vyjednat  vlastní 

financování- ze zisku z aktivit, sponzorské dary atd.). Jsou též schopni 

zajistit takové podmínky, aby se všichni v případě zájmu mohli účastnit 

rozhodování. Nemají obavu z projevení svých názorů, jsou jasně dána 

pravidla a cítí důvěru a podporu k samosprávnému jednání od autorit 

domova i od zaměstnanců. Nevýhodou nejvyššího stupně participace je 

časová a organizační náročnost.

C: Senioři se v organizaci sdružují za společným cílem, který přesahuje 

hranice  domova.  Vytvářejí  organizované  aktivity  pro  veřejnost. 

Spolupracují  také s  jinými organizacemi a  institucemi,  které  si  sami 

vybírají, a působí v nich jako aktivní dobrovolníci či zaměstnanci, kteří 

se  chtějí  podílet  na  rozhodovacích  procesech.  Také  si  v  domově 

vzájemně vypomáhají.

7. vlastní 
iniciativa a 
spolupráce

A: Senioři mají dostatek sociálních kontaktů pro řešení každodenních 

záležitostí.  Ale  dochází  již  k  posunu  od  soukromích  setkání  k 

hromadnějšímu sdružování z vlastní iniciativy. Pořádají například něco 

pro kamarády (pravidelné hraní mariáše, společné poslouchání hudby 

na pokojích atd.), ale není to nijak veřejné a oficiální. Účastní se jen 
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skupina osob, kteří jsou si sympatičtí a znají se, jsou to aktivity pro 

nejbližší.

B: Senioři získávají hlavní úlohu při rozhodování. Jsou iniciátory, ale i 

organizátory programu, na který jsou jim svěřeny finance a za který 

nesou odpovědnost. Zaměstnanci pro ně představují pouze podpůrnou 

výpomoc. Pokud vedení s něčím nesouhlasí,  není vyvíjen nátlak, ale 

otevírá se diskuse. V rámci domova může být vytvořen i nový orgán ze 

zástupců klientů, kteří s vedením vyjednávají. Výsledkem je vzájemná 

dohoda, s kterou souhlasí obě strany.

C: Klienti se sami zapojují do různých aktivit jiných organizací, aniž by 

využívali  zprostředkování  přes  domov  pro  seniory.  V  těchto 

organizacích  nejsou  jen  pasivní  příjemci  služeb,  ale  podílejí  se  na 

pomoci druhým a na rozhodování a koordinaci aktivit.

6. Podíl na 

rozhodování

A: Senior má své blízké v domově i mimo domov, s kterými se každý 

týden  vídá.  Občas  se  mu  povedou  tyto  dvě  prostředí  propojit  a 

uspořádat společné setkání.

B: Klienti jsou si plně vědomi svých práv a pravomocí. Začínají mít 

skutečnou moc něco změnit. Dobrovolně se zapojují do rozhodování o 

programu, včetně jeho realizace a kontroly. Berou na sebe i částečnou 

zodpovědnost  za  splnění.  Mohou  jim  být  i  svěřeny  jisté  finanční 

prostředky, aby mohli zabezpečit služby, které potřebují.

C: Domov pro seniory jako na předchozím stupni vybírá ke spolupráci 

organizaci, kterou si vybrali senioři, respektují jejich názory, ale navíc 

zapojují  klienty  do  vyjednávání  o  spolupráci  a  aktivitách,  které  se 

budou provádět. Okruh podílení se na rozhodování je širší.

5. zohlednění A: Senior má někoho, s kým může minimálně jednou týdně trávit svůj 

volný čas. Vzájemně zohledňují své potřeby.

B: Program seniorů je s nimi konzultován a jejich názory jsou skutečně 

zohledněny, začínají mít tedy reálný vliv. Účast seniorů na plánování 

může  být  zprostředkovaná  například  skrze  poradní  výbory.  Jejich 

pravomoci  jsou  však  často  nejasné,  což  může  vést  ke  konfliktům. 
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Rozhodující slovo má i nadále autorita, která má k dispozici právo veta 

nebo  jiné  způsoby,  jak  seniory  přehlasovat.  Klienti  tak  mají  stále 

respekt  z  vedoucích a  zaměstnanců a nejsou schopni  vymáhat  svoje 

práva, často je ani neznají.

C:  Domov  pro  seniory  vybírá  ke  spolupráci  organizaci,  kterou  si 

vybrali senioři, respektují jejich názory. Detailnější podmínky ale mají 

na starosti vedoucí domova. Jelikož senioři konkrétní okolnosti neznají, 

nemohou se plně podílet na realizaci a kontrole plnění svých názorů.

4. konzultace A: Senior má v domově nebo mimo domov někoho důvěrného, s kým 

může konzultovat své radosti, ale i osobní problémy a životní starosti, 

případně  se  na  něj  obrátit  s  žádostí  o  pomoc.  Na  formě  kontaktu 

nezáleží (dopisy, emaily, osobní setkání). 

B: Na této úrovni se se seniory diskutuje. Jsou jim předloženy určité 

návrhy,  které  se  s  nimi  konzultují.  Oznamují  se  chystané  změny  a 

zjišťuje  se,  co  by  si  senioři  přáli.  Jejich  názory  se  zohledňují,  ale 

konečné  slovo  mají  autority.  Rovněž  realizace  je  spíše  na 

zaměstnancích,  popřípadě  udělují  konkrétní  úkoly  bez  projednání  se 

seniory.  Metody  zjišťování  přání  a  potřeb  jsou  nejčastěji  pravidelné 

schůzky a dotazníky.

C:  Domov  pro  seniory  vybírá  spolupráci  s  jinou  organizací  po 

konzultaci se seniory, ale konečné rozhodnutí je na vedoucích domova.

3. informování A:  Vztahy  v  domově  i  mimo domov jsou jen  informativní  povahy, 

nejsou nikterak vřelé,  senioři  se na druhé nemohou obrátit  s  žádostí 

nebo prosbou o pomoc, která překračuje rovinu formálnosti.

B: Senioři jsou informováni o svých právech a možnostech. Nicméně 

jde  stále  spíše  o  jednostranné  předávání  informací-  prostřednictvím 

letáků, vyvěšením na nástěnce, uspořádáním schůzek. Pokud je svoláno 

setkání autorit a klientů, jedná zpravidla už o pozdní část plánování, 

kdy senioři už toho stejně nemohou moc změnit a na jejich otázky je 

jim  odpovídáno  formálně  a  obecně.  Probíhá  dobrovolná  účast  na 

volnočasových programech, kde mohou být zjišťovány názory seniorů, 
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ale nejsou nijak do  programu zapracovány (záleží na ochotě a náladě 

personálu).

C:  Senioři  se  zapojují  jako dobrovolníci  do  aktivit  organizací,  které 

vybral  a  přichystal  domov  pro  seniory  bez  konzultace  s  klienty. 

Navazují například na dlouhodobou spolupráci s neziskovou organizací 

v okolí.

2. dekorace A: Senior  se  dostává do kontaktu s  rodinou či  přáteli  velice zřídka, 

méně než jednou za měsíc. V instituci udržuje jen povrchní vztahy. 

B: Obyvatelé jsou zapojeni do chodu domova, ale jsou jim přiděleny 

specifické  role,  podle  kterých  se  mají  chovat.  Mají  se  přizpůsobit 

většině a nedělat problémy. Nezjišťují se specifické problémy a názory 

seniorů. Organizace funguje podle nastavených rutin.

C: Senior může navštěvovat nějakou organizaci v okolí  domova pro 

seniory  a  sdružovat  se  s  ostatními  členy,  ale  je  spíše  pasivním 

příjemcem služeb,  než aby se zapojoval  do organizování a realizace 

služby.

1. manipulace A:  Senior  neudržuje  žádné  kontakty  mimo  instituci.  Nestýká  se  s 

rodinou ani s přáteli. V instituci udržuje vztahy jen se zaměstnanci, ty 

však vnímá jako autority a je jim podřízen. 

B: Senior pasivně přijímá rozhodnutí organizace a zaměstnanců. Může 

být  přítomen na  schůzkách,  které  informují  o  chodu organizace,  ale 

nemá prostor k vyjádření a debatě. Pokud má nějakou připomínku, je 

obvykle  odbyta  zdvořilostní  nebo  expertní  odpovědí.  Prosazují  se 

názory  vedoucích,  přičemž klienti  neznají  jejich  záměry  a  okolnosti 

vzniklých řešení, jsou jen formální náležitostí pro výkaz spoluúčasti na 

změnách.

C:  Senior  se  neúčastní  žádných  aktivit  mimo  domov.  Nemá  žádné 

spojení s okolním světem.
Zdroj: vlastní výklad
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2.5. Cohousing jako příklad dobré praxe

Podnětným  a  zajímavým  příkladem,  jak  vytvořit  příjemné  bydlení,  jak  nahradit 

anonymní  neosobní  prostředí  a  letmé  vztahy  za  sousedskou  výpomoc,  jak  se  vyhnout 

osamělosti a prožití stáří v umělé instituci a přitom si zachovat nezávislost na rodině a svou 

autonomii, je cohousing8.

Cohousing je možné přeložit jako blízké kooperující sousedské bydlení, přičemž se 

jedná o vědomě a záměrně budované společenství, které klade důraz na mezilidské vztahy 

a zároveň podporuje nezávislost. Prostor je zde rozdělen na soukromou, polo-soukromou a 

společně sdílenou oblast, kde se obyvatelé potkávají, čili mají možnost si zvolit, zda chtějí 

být zrovna sami nebo s ostatními. Obvykle každá rodina (jedinec) vlastní svou privátní 

bytovou  jednotku  a  zároveň  je  spoluvlastníkem  nějakých  společných  prostor  (jídelny, 

prádelny, zahrady, společenské místnosti  atd.),  zařízení (auta,  piána atd.)  a podílí  se na 

chodu komunity (př. hlídá děti některý den, určitý den vaří pro všechny, ale je možné se 

jen vídat ve společných prostorách), případně si společně najímají určité služby zvenčí. 

Jednotlivé komunity jsou specifické a s vlastními pravidly, nabývají tak různých podob. V 

podstatě  ale  existují  dva  základní  typy  cohousingu.  První  typ  je  „více-generační“, 

zajišťující potřeby všech generací, zejména mladých rodin, kteří se snaží skloubit kariéru s 

péčí o děti a domácnost, k čemuž jim slouží vzájemná výpomoc. Druhým typem je „senior 

cohousing“,  který je věkově vymezen  zejména pro ty,  co už nemají  v domácnosti děti. 

Není tedy určen pouze seniorům, ale i lidem ve středním věku, jelikož čím je společenství 

různorodější,  tím  je  snadněji  udržitelné  (ekonomicky,  sociálně  i  ekologicky).  Lepší 

označení je proto „svépomocné bydlení pro druhou půlku života“, které má bezbariérovou 

formu, je nenáročné na údržbu a v dosahu jsou potřebné občanské služby. Starší lidé tak 

přebírají iniciativu do svých rukou a nečekají na období, až nebudou schopni svou bytovou 

situaci zvládnout a někdo bude muset rozhodnout za ně.

Senior cohousing je koncept aktivního stárnutí v komunitě. Na rozdíl od domova pro 

seniory umožňuje život v přirozeném prostředí, které si starší lidé sami vybudovali a sami 

stanovili zásady fungování, proto je pro ně snazší je akceptovat. Nejsou zde jako klienti, o 

které se starají zaměstnanci, vše závisí na vzájemné důvěře a pomoci. Senior cohousing 

8 Při popisu cohousingu vycházím kvůli nedostatku literárních zdrojů z následujících internetových 
stránek:  www.cohousing.cz,  www.seniorcohousing.webnode.cz,  www.cohousing.org, 
www.cohousing.ca [cit. 09. prosince 2013]
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naplno využívá jejich potenciál,  zachovává jejich identitu, důstojnost a podporuje jejich 

kreativitu a udržuje sociální vazby. Udržuje je déle aktivní, soběstačné a tudíž nezávislé na 

pomoci rodiny a státu. Mohou si déle uchovat svůj životní styl a kvalitně prožít druhou 

půlku života.  Dobře  naplánovaný projekt  cohousingu,  který  bere  ohled  na budoucnost, 

umožňuje setrvání i ne zcela mobilních seniorů. Předem se počítá s neformální péčí, kterou 

si mezi sebou obyvatelé poskytují podle potřeby, a s výpomocí ambulantní a terénní služby, 

případně  se  najímá  pečovatel,  kterému  je  vyhrazena  místnost  (byt)  ve  společných 

prostorách. Senioři se mohou cítit v bezpečí a jednoho dne zemřít tak, jak si většina z nich 

přeje, tedy doma.

Cohousing je možné vytvořit třemi způsoby. Buď je to iniciativa samotných obyvatel 

od samého počátku, kdy investují vlastní peníze, čas a energii na vybudování komunity, 

berou přitom na sebe všechny rizika. Společenství je tedy vytvořeno dříve než projekt, 

během vymýšlení  a  ujasňování  požadavků někteří  lidé  odpadnou a  jiní  zase  přibudou. 

Společná  tvorba  projektu  je  ale  něco,  co  hluboce  podporuje  sounáležitost  a 

zainteresovanost,  něco  co  upevňuje  společný  základní  kapitál,  co  vytváří  vztahy  a 

usnadňuje řešení konfliktů do budoucna. Velkou nevýhodou ale je, že často ke skutečné 

realizaci nakonec vůbec nedojde. Druhou možností je, že existuje jádrová skupina, která 

určí  lokalitu  a  podobu projektu,  kterou k  provedení  zadá  developerské  společnosti,  na 

základě  vzájemné  komunikace  pak  vzniká  konkrétní  podoba.  Třetí  variantou  jsou 

spekulativní  projekty,  které  vypracovávají  developerské  firmy samy.  Po vytvoření  jsou 

nabídnuty široké veřejnosti jako bydlení s přidanou hodnotou. Společenství tak vzniká až 

po  nastěhování  a  obyvatelé  nemusí  investovat  svůj  čas,  energii  a  peníze  do  něčeho 

nejistého.  Stejně  tak  architekt  či  developer  má  usnadněnou  práci,  že  nemusí  všechny 

náležitosti komunikovat, ale může pracovat podle svého. Velkou nevýhodou ale je, že u 

klientů po nastěhování  nemusí vzniknou vzájemné sympatie  a dojít  ke sdílení stejných 

hodnot,  hlubší  vztahy  pak  těžko  vznikají.  Obyvatelé  navíc  nebudou  motivování  k 

udržování společných prostor, které sami nenavrhli, nebudou je považovat za své. Hrozí 

vytvoření anonymního prostředí a možné konflikty, čili selhání hlavního účelu  projektu. 

Ať už je cohousing vytvořen jakýmkoliv způsobem, po nastěhování si obyvatelé vše řídí 

sami a nastavení pravidel mohou formulovat do písemné smlouvy.

Ve své podstatě může být cohousing pokládán za obnovu obvyklého způsobu soužití 

v historii, kdy ještě neexistovala velká anonymní města, může být považován za návrat k 
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sousedským vztahům, které jsou doposud patrné na vesnici, kde si lidé nejsou lhostejní, ale 

vzájemně  si  pomáhají.  Opětovné  vzkříšení  komunitního  způsobu  bydlení  se  nejprve 

prosadilo  ve  Skandinávii  a  Holandsku  a  dále  se  rozšířilo  do  USA,  Kanady,  Austrálie, 

Japonska a postupně si získává své příznivce i v dalších zemích. V současnosti funguje 

přes 1000 projektů (nejvíce jich je právě v Dánsku a USA), nejedná se tedy v žádném 

případě o převládající způsob bydlení. V České republice je cohousing víceméně neznámý 

pojem pro většinu obyvatelstva a neexistuje zde zatím žádný dokončený projekt, i když tři 

menší komunity už se tomu blíží9. Ovšem ani jeden z nich není zaměřen na starší generaci. 

Spíše jde o lidi ekologicky a alternativně zaměřené, kteří chtějí žít jinak, často v souladu s 

přírodou, což je rozdíl oproti zahraničí, kde v cohousingových komunitách žijí většinově 

smýšlející  lidé.  Existují  však  i  takové  formy  bydlení  a  soužití,  které  dosáhly  splnění 

hlavních  principů  cohousingu  nevědomě,  tím  že  následovaly  přirozenou  tendenci  k 

výpomoci, uspokojení potřeby blízkých vztahů a společenskosti.

9 Nejblíže k dokončení projektu je Cohousing 9 Pramenů v obci Starý Jičín. Dále funguje Těšíkovská 
Bydlina u Olomouce a o vědomě budované sousedství se pokouší i nově vznikající komunita Kmen v 
Říčanech u Prahy.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

3.1. Cíl výzkumu

Teoretická část práce předestřela významnost participace, jež je podstatným rysem 

demokratické  společnosti  a  měla  by  být  proto  neopomenutelnou  součástí  všech  jejích 

komponent. Měla by být základním principem i na takových místech jako jsou domovy pro 

seniory.  K podpoře těchto idejí  se hlásí  organizace občanské společnosti,  proto se stalo 

cílem  mého  výzkumu  jednu  takovou  organizaci  ve  vztahu  k participaci  důkladně 

prozkoumat.

Mým hlavním zájmem bylo detailně přiblížit  konkrétní  organizaci,  zjistit  na jaké 

zhruba úrovni (v rámci "osmistupňového žebříčku") umožňuje svým klientům participaci a 

jak  sami  klienti  situaci  vnímají,  jaké  vidí  překážky  a  zda  a  jak  si  vytváří  příležitosti 

k rozhodování o svém životě, respektive k rozhodování o svých volnočasových aktivitách. 

Také mne zajímalo,  jaké další  faktory by participaci napomohly a jak se potencionální 

ideál liší od skutečnosti.

 Stručně řečeno, obecným cílem výzkumu bylo popsat současnou situaci ve vybrané 

organizaci a na základě výsledků jí umožnit vylepšit svůj přístup v budoucnosti. Zároveň 

by se tato organizace mohla stát  inspirací pro podobné instituce se stejnými stěžejními 

znaky a taktéž námětem k zamyšlení, jak se v budoucnu vyrovnat se stárnoucí populací, 

zda je participace u starých lidí vůbec možná a mohla by být jednou z cest k řešení tíživého 

problému současné doby.

3.2. Výzkumné otázky

Na  základě  tématu  práce  a  stanovených  cílů  jsem  zformulovala  následující 

výzkumné  otázky  (jelikož  se  jedná  o  kvalitativní  výzkum,  jsou  výzkumné  otázky 

obecnějšího rázu, které se upřesňovaly během výzkumu tak, aby podaly komplexní obraz 

zkoumaného problému, nepřeváděla jsem je tedy na hypotézy) :

• Jaká je zhruba úroveň participace ve vybrané organizaci v rámci "osmistupňového 

žebříčku participace"?
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Konkrétněji  (viz  teoretická část):  Jaká je  v  této organizaci  úroveň participace v 

oblasti vztahů? Jaká je úroveň participace v oblasti samosprávy? Jaká je úroveň 

participace v oblasti dobrovolnictví?

• Mají klienti o participaci vůbec zájem? Uvažují o ní?

• Vnímají klienti domov pro seniory jako pomocníka při participaci?

• V  čem  vidí  klienti  překážky  participace?  Zmiňují  některé  faktory  uvedené  v 

teoretické části práce?  

• Co naopak klienty v participaci podporuje a motivuje?

• Mohou klienti sami rozhodovat o svém programu a volném čase?

• Hrála tato tématika svou roli při výběru organizace jako svého budoucího domova?

• Oslovil by je způsob bydlení ve stylu cohousingu?

3.3. Strategie výzkumu

Jelikož mi přišlo důležitější poznat a popsat jeden konkrétní případ podrobněji a do 

hloubky,  spíše  než  povrchně nahlédnout  do  několika  organizací,  rozhodla  jsem se  pro 

kvalitativní  výzkum.  Sice  výsledky  nejsou  zobecnitelné  na  širší  populaci,  nezaručují 

reliabilitu,  nejsou  tak  snadno  a  jasně  měřitelné  a  porovnatelné  jako  u  kvantitativního 

výzkumu, který je díky tabulkám, grafům a přesným číslům přehlednější a stručnější, zato 

ale nabízí vyšší validitu, komplexní poznání problému a zachycení detailů a okolností.

Pro kvalitativní  výzkum je  typické,  že  výzkumník  pobývá delší  dobu v terénu a 

pozoruje a reflektuje každodenní situaci kolem sebe, činnost jedinců a organizace, která se 

vztahuje k jeho výzkumnému problému. (Hendl, 2005) V mém případě jsem strávila ve 

vybrané organizaci březen a duben 2013, abych poznala implicitní i explicitní zákonitosti a 

základní procesy v instituci, a následně jsem provedla bližší průzkum během ledna 2014, 

abych ověřila získané poznatky, dostala se do bližšího kontaktu s klienty a prohloubila 

dosud získané informace.

Aby  bylo  dosaženo  nejlepšího  výsledku  a  byly  zobrazeny  všechny  perspektivy 

tématu, využívají se v kvalitativním výzkumu různé metody sběru dat, různé druhy analýz 

i  různé  teoretické  perspektivy.  Výzkumník  při  této  proceduře  nesmí  sejít  ze  své  cesty, 

nechat se ovlivnit či se odklonit od svého cíle. K tomu, aby se mi celý postup nevymkl z  

ruky a nestal  se nepřehledným sepisováním nahodilých i  když zajímavých údajů,  jsem 
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využila metodu R. Chainala „srovnat výzkum do lati“. Tato metoda spočívá ve stanovení 

hlavního cíle, jenž slouží jako zednická olovnice, co udržuje správný kurz a určuje, co je 

ještě v rámci výzkumu relevantní a co už do něj nepatří. (Chenail, 1998)

Důležité je také připomenout,  že kvalitativní výzkum je  „ ...cirkulární  cyklus,  ve  

kterém jsou současně vybírány případy do vzorku, prováděn sběr dat a paralelně jsou tato  

data analyzována a interpretována. Jednotlivé případy jsou porovnávány mezi sebou, na  

základě rodících se analýz jsou vybírány nové případy a sbírána další data. V kterékoli  

chvíli  je  možné se  vrátit  k  některé  z  předcházejících  fází  a  modifikovat  ji.“  (Švaříček, 

Šeďová a kol., 2007: 51) Během těchto cyklů dochází k přezkoumání domněnek a závěrů 

výzkumníka. (Hendl, 2005)

3.4. Výzkumný design

Výzkumný design představuje logický plán, jak se dostat od výzkumných otázek, 

přes  sběr  dat,  analýzu  a  interpretaci,  až  k  výsledkům,  které  chce  badatel  zjistit. 

Předznamenává základní posloupnost jednotlivých kroků výzkumu a způsoby, jakým bude 

výzkumník vyvozovat  vztahy mezi  proměnnými.  Jeho hlavním smyslem je  vyhnout  se 

závěrům, které by nezodpovídaly položené výzkumné otázky. (Yin, 2009)

Smyslem  mého  výzkumu  bylo  podrobné  zkoumání  a  porozumění  poměrně 

neznámému sociálnímu jevu, při kterém jsem chtěla zjistit vztahy a procesy v organizaci, 

jak se participace děje, na jaké úrovni, proč se děje zrovna na této úrovni apod. Pro hledání 

na otázky jak a proč je nejvhodnější design případové studie. V tomto typu designu nejde 

ani tak o zobecnění výsledků, ale o hloubkovou studii případu, kdy se sledují věci ve své 

přirozenosti,  tak jak jsou, pokud možno bez zásahu výzkumníka do souvislostí.  Aby se 

podařilo  zodpovědět  výzkumné otázky a  získat  relevantní  údaje,  využívají  se  za  tímto 

účelem všechny dostupné zdroje a kombinace metod sběru dat. Přitom každý relevantní 

aspekt musí být brán v úvahu jako součást celého systému a nikoliv jako izolovaná část. 

Právě odhalování vztahů mezi aspekty odkrývá podstatu případu. Aby se nejednalo jen o 

ploché a nic neříkající vhledy, je potřeba věnovat studii případu poměrně dlouhou dobu 

(má tedy longitudinální charakter), kterou by měl badatel strávit v terénu, aby byl v centru 

dění a měl vše z první ruky. (Švaříček, Šeďová a kol., 2007; Yin, 2009)
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3.5. Výběr vzorku a prostředí výzkumu

3.5.1. Výběr organizace

Při určení organizace vhodné pro výzkum bylo důležité nespoléhat se na náhodný 

výběr, ale klíčovou roli sehrály opět výzkumné otázky. Prvořadé bylo zvolit instituci, v 

které  jsou  dobře  pozorovatelné  procesy,  o  které  se  zajímám,  jelikož  sledovat  úroveň 

participace na místě, kde k ní vůbec nedochází, by bylo značně omezující (jednak bych od 

klientů nezjistila jejich motivaci k participaci, ale hlavně by se možná senioři báli o tomto 

tématu vůbec mluvit). 

Jak  vyplývá  z  teoretické  části  mé  práce,  participaci  považují  za  základ 

demokratického státu a společnosti především organizace občanské společnosti, měly by 

tedy samy podle  těchto  principů  fungovat,  proto  jsem se  také  rozhodla  jednu takovou 

organizaci  prozkoumat.  V  katalogu  neziskovek10 jsem  při  výběru  z  právní  formy11 

odstranila  příspěvkové  organizace12,  za  region jsem zvolila  Hl.  město  Praha13 a  obor 

Sociální služby a zdraví (kde jsem jako podobor vybrala Domovy pro seniory). V nabídce 

mi tak zůstalo pět organizací - evidovaná právnická osoba Diakonie Českobratrské církve 

evangelické, občanské sdružení Člověk zpět k člověku a tři obecně prospěšné společnosti 

Domov pro seniory Chodov, Domov Sue Ryder a Evropské sociálně zdravotní centrum, 

které  provozuje  Domov pro  seniory  Slunečnice.  Jelikož  církevní  podtext  může  citelně 

ovlivnit podstatu a fungování organizace, vypustila jsem z možností Diakonii. Dále jsem u 

Domova  pro seniory Chodov podle výroční zprávy z roku 2012 zjistila, že se nejedná o 

o.p.s., ale o příspěvkovou organizaci, tudíž jsem jí také vyřadila. Zbyly mi tak tři instituce. 

10 Katalog  neziskovek  je  v  současnosti  největší  a  nejaktuálnější  evidencí  neziskovek  (organizací  
občanského sektoru) v České republice. Předností katalogu je aktuálnost dat a přehledné vyhledávání. 
Nevýhodou ale je, že existuje na bázi dobrovolnosti, využívají ji tak jen některé neziskové organizace a  
z  databáze  se  dozvíme  jen  informace,  co  samy  organizace  chtějí  sdělit.  Katalog   je  dostupný  na 
internetu: www.neziskovky.cz/katalog/

11 Právní formy jsou uváděny podle tehdy platného občanského zakoníku (vzorek jsem vybírala v roce 
2013). Od roku 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, podle kterého je například na občanská 
sdružení pohlíženo jako na spolky.

12 Příspěvková organizace se podle mezinárodní strukturálně-operacionální definice L.M. Salamona a 
H.K. Anheiera neřadí mezi organizace občanské společnosti, jelikož nesplňuje podmínku nezávislosti na 
státu. (Salamon a Anheier, 1997)

13 Praha je pokládaná za společenské a kulturní centrum České republiky, kde je bohatá možnost vyžití 
a lidé jsou zde více přivyklí principům participace, z tohoto důvodu jsem zvolila právě toto prostředí.  
Navíc byl výběr území dán omezenou možností mobility výzkumníka, což je podle Švaříčka a Šeďové 
(Švaříček, Šeďová a kol. 2007) relevantním kritériem pro výběr vzorku.
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Jedním  z  dalších  významných  kritérií  výběru  byla  péče  o  seniory,  kteří  jsou 

psychicky zdraví a předpokládá se u nich, že budou participace schopni. Toto měřítko jsem 

zvolila po mých předchozích zkušenostech z denního stacionáře na Praze 6 provozovaným 

Domovem  pro  seniory  Elišky  Purkyňové,  kde  byli  přítomni  lidé  s  Alzheimerovou 

chorobou a pokročilou fází demence, přičemž tyto nemoci narušují paměť a myšlenkové 

pochody do takové míry, že tito lidé už bohužel nejsou schopni participovat na společnosti 

a  dění kolem sebe (nebo jen v malé míře).  Zmíněné kritérium nesplňovala Organizace 

Člověk zpět k člověku, jelikož se specializuje právě na péči o seniory s Alzheimerovou 

demencí.

V poslední fázi výběru jsem tak měla pouze dvě možnosti - Domov Sue Ryder a 

Domov pro seniory Slunečnice. Obě splňovaly podmínku zapojování dobrovolníků do své 

činnosti a spolupráci s jinými firmami na určitých společenských akcích. Oslovila jsem 

proto obě organizace s nabídkou spolupráce (výkon praxe). Od počátku však byla jednání 

se Slunečnicí  vstřícnější  a pravděpodobnost,  že mi  umožní provést výzkum,  větší.  Tato 

domněnka se posléze potvrdila, kdy Domov Sue Ryder mi nepovolil ani praxi (z důvodu 

nesouladu smluv mezi školou a organizací), zatímco koordinátorka Domova Slunečnice mě 

ochotně  uvedla  do  prostředí  domova.  Následný  výzkum  (rozhovory)  byl  poté  svolen 

vzhledem  k  vykonané  praxi14.  Podle  předem  zvolených  kritérií  výběru  tak  měl  být 

výsledný případ ideálním typem, kde jsem předpokládala vysoký stupeň participace.

3.5.2. Vstup do terénu

Vstup do terénu je poměrně zásadním krokem a jeho způsob může značně ovlivnit 

přístup  k  datům.  Rozhodující  je  zhruba  pět  elementů:  počáteční  kontakt  s  organizací, 

gatekeeper  (strážný vstupu),  klíčové osoby v terénu (uvaděč/  průvodce)  a naše prvotní 

vystupování a navazování kontaktů. Mojí výhodou bylo spojení s otevřenou a ochotnou 

organizací,  kde  jsou  na  studenty  zvyklí,  proto  moje  přítomnost  nebudila  po  příchodu 

žádnou  senzaci  ani  ostych  ze  strany klientů.  Byla  jsem přijata  vstřícně  a  vzhledem k 

domluvené praxi nebyl problém ani s následným výzkumem. Ujala se mne koordinátorka 

dobrovolníků a praktikantů, s kterou jsem si domluvila přesnou náplň praxe, popsala mi 

hlavní  činnosti  v  organizaci,  zároveň  mě  po  ní  provedla  a  představila  sociálním 

14 Bez praxe by mi výzkum umožněn nebyl, jelikož bych nad sebou musela mít supervizora, který by  
mne po organizaci provázel a nikdo takový tam nebyl.
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pracovníkům na volnočasových aktivitách. Stala se tak pro mne velice důležitou osobou v 

organizaci,  která mi dala nejen svolení ke vstupu a zkoumání (byla gatekeeperem), ale 

zároveň jsem se na ni mohla také kdykoli obrátit s žádostí o radu, s doporučením aktivit, s 

výběrem klientů  či  kvůli  upřesnění  nejasností  (byla  tedy  i  klíčovou  osobou,  která  mi 

poskytla oporu, vysvětlila okolnosti a pomohla získat důvěru mezi ostatními). Vzhledem k 

jejím sympatiím, ale zároveň respektu, mi zajistila bezproblémový přístup jak na aktivity, 

tak ke klientům, aniž bych musela složitě vysvětlovat cíle mého výzkumu.15 Dostala jsem 

visačku,  kterou jsem měla nosit  viditelně na oblečení  (stálo na ní mé jméno a pozice- 

praktikantka), která mi rovněž umožnila volný pohyb po organizaci bez zbytečných dotazů 

ostatních, co tam dělám. Koordinátorka se se mnou na aktivitách nezdržovala, pouze mne 

první  dny  uvedla,  dále  už  jsem  si  aktivity  vybírala  víceméně  sama  a  bez  dohledu. 

Nehrozilo tak, že bych byla neustále ovlivněna jejím subjektivním pohledem na probíhající 

situace. (srov. Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 142-158)

3.5.3. Prostředí výzkumu (o organizaci)16

3.5.3.1. Historie organizace

Domov  důchodců  byl  postaven  roku  1979  v  Praze  8  Bohnicích  za  účelem 

poskytování  sociálně  zdravotních služeb důchodcům a jeho zřizovatelem byl  Magistrát 

hlavního města Prahy (dále jen Magistrát). Klienti se do Domova důchodců začali stěhovat 

postupně od března 1981. Součástí zařízení byly také přidružené penziony kolem hlavní 

budovy, které byly pronajímány od roku 198217. V roce 2007 došlo ve vztahu k zákonu o 

sociálních  službách  ke  změně,  kdy  penziony  od  té  doby  nepatří  k  Domovu,  ale  byly 

převedeny pod správu bytového odboru Magistrátu, nicméně jejich obyvatelům je Domov 

15 V průběhu mého pobytu jsem pouze občas vedoucím aktivit či klientům zmínila, že dělám výzkum 
o participaci týkající se zapojení klientů do volnočasových aktivit a o jejich sociálních kontaktech (jen v 
případě, že se zeptali).

16 Zdroje  informací  pocházejí  z  oficiálního webu organizace http://www.ds-slunecnice.cz/  [cit.  08. 
února 2014], z Výroční zprávy 2011 (starší výroční zpráva se na internetových stránkách ani ve sbírce 
listin  na  www.justice.cz  nenachází,  přestože  je  povinností  o.p.s.  ji  zveřejňovat)  a  z  rozhovoru  s 
koordinátorkou praktikantů a dobrovolníků (sociální pracovnicí) [cit. 07. ledna 2014], jehož přepis je 
dostupný v příloze č.3.

17 Pozn. autorky: V té době měli senioři zaručen automatický přesun do Domova, v případě zhoršení 
zdravotního stavu, dnes už to tak není.
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stále  otevřen a  nabízí  jim terénní  pečovatelskou službu.  Rovněž vlivem tohoto  zákona 

došlo ke změně názvu na „Pension pro seniory - Slunečnice“. Od ledna 2009 Magistrát 

převedl na základě smlouvy provoz Domova na obecně prospěšnou společnost Evropské 

sociálně  zdravotní  centrum Praha.  V roce  2013  proběhl  v  organizaci  audit  prováděný 

Asociací  poskytovatelů  sociálních  služeb  České  republiky,  na  jehož  základě  dostala 

Slunečnice ocenění Značky kvality (4 z 5 hvězdiček),  která vypovídá o vysoké kvalitě 

ubytování,  stravování,  kultuře  a  volném  čase,  partnerství  a  péči,  přičemž  péče  byla 

hodnocena ze všech kategorií nejlépe.18  O.p.s. má však s Magistrátem smlouvu pouze do 

konce roku 2014 a dále  pravděpodobně nebude prodloužena,  ani  přes úsilí  současného 

vedení.

3.5.3.2. Charakteristika a prostředí organizace

Posláním organizace je poskytovat celoroční pobytové služby seniorům nad 60 let s 

cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách, které jsou 

blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečují důstojný způsob života a  respektují osobnost 

uživatele.  Služby  jsou  určeny  osobám se  sníženou  soběstačností  z  důvodu  věku  nebo 

trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Organizace je tedy vyhrazena seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim 

nemůže být zajištěna prostřednictvím příbuzných a jiných blízkých osob, ani skrze terénní 

služby sociální péče. (Výroční zpráva 2011, 2011) Podmínkou přijetí do domova je podání 

žádosti, jejíž součástí je lékařská zpráva a vyplněný dotazník. Následně se provádí sociální 

šetření  v místě  bydliště  potencionálního klienta,  aby se ověřily  informace z  dotazníku, 

posoudily se životní  podmínky a zdravotní stav, bodována je také výše příspěvku na péči. 

Sebrané informace se poté vyhodnocují před komisí, která se obvykle skládá ze sociálních 

pracovnic a zdravotní sestřičky19. Po kladném vyřízení žádosti a uvolnění místa v Domově, 

se může klient nastěhovat.

Areál domova pro seniory je komplex budov bílo-žluté barvy20, který je obklopen 

velkou zahradou pro relaxaci a odpočinek klientů. Hlavní dům má v přízemí vstupní halu s 

18 Sociální  pracovnice  se  domnívá,  že  je  to  také  v  důsledku  personálních  organizačních  změn  v 
instituci, kdy se změnou provozovatele došlo ke snížení stavů v kancelářích a naopak navýšení stavů 
pracovníků na oddělení pro poskytování přímé péče (zaměření na klienty).

19 Přítomen by měl být také někdo z úřadu z městské části Prahy, ale v praxi se tak neděje.

20 Viz Přílohoa č.1.
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vrátnicí,  kde by se měly hlásit  jak odchody klientů,  tak návštěvy. Zde se nachází  také 

vchod  do  společné  jídelny21,  do  knihovny  s  internetem,  do  bufetu,  do  kosmetického, 

pedikérského a kadeřnického salonu a  taktéž se zde nalézá posezení a velká informační 

tabule  o  volnočasových  aktivitách.  První  patro  je  pak  využíváno  jako  technicko-

administrativní  zázemí,  jsou  zde  kanceláře  pracovníků  sociálního  a  ekonomického 

oddělení a též kancelář ředitele. V prvním patře se rovněž vstupuje do zasedací místnosti a 

společenského sálu, kde se pro klienty pořádají různé akce, výstavy a koncerty. V dalších 

budovách,  které  jsou  propojeny  dlouhými  prosklenými  chodbami,  jsou  ošetřovatelské 

referáty  (ubytovací  zařízení).  Ošetřovatelský  referát  1  a  2  jsou  oddělení  zvýšené  péče 

určené  pro  klienty  s  potřebou  zvýšené  péče,  která  je  zajišťována  pracovníky 

zdravotnického personálu v nepřetržitém provozu. Klienti jsou obvykle na vícelůžkovém 

pokoji. Kapacita tohoto pavilónu je 68 osob a nalézá se v prvním a druhém patře, v přízemí 

jsou lékaři, rehabilitace a terapeutické dílny. Další dvě křídla budov jsou ošetřovatelské 

referáty 3 a 4 (každá z těchto budov má 4 patra) a žijí zde relativně zdraví senioři, kteří 

jsou  mobilní  nebo  mají  jen  slabou  poruchu  mobility.  I  zde  poskytují  pracovníci 

nepřetržitou  péči,  nicméně klienti  jsou  ubytovaní  většinou v  jednolůžkových  bytových 

jednotkách a jsou schopni se o sebe samostatně postarat. Byt se skládá z předsíně, záchodu 

s umyvadlem a jednoho pokoje, v kterém je základní vybavení jako postel, skříň, stůl, židle 

a podobně, jež si může klient poupravit  a vyzdobit  podle svého. Pokoj má k dispozici 

balkon nebo předzahrádku k odpočinku či seberealizaci. Na každém patře se navíc nachází 

společné posezení s kuchyňkou a rovněž koupelna, kam senioři mohou chodit samostatně 

nebo pokud potřebují výpomoc, tak podle naplánovaného rozpisu s doprovodem. Kapacita 

oddělení pro relativně zdravé je 190 míst. Celková kapacita Domova pro seniory je tudíž 

258 míst (jedná se o 188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů vyhrazených 

přednostně  pro  manžele  a  14  třílůžkových  pokojů),  přičemž  organizace  se  snaží 

stoprocentně  zaplnit  své  kapacity,  aby  měla  na  financování  svého  provozu.  Ženy 

představují  většinu obyvatel  domova (mužů je  obvykle kolem 10-20%).  Průměrný věk 

klientů je v současnosti zhruba 85 let, nejmladším je kolem 70 let a nejstarší je paní, co v 

roce 2013 oslavila 101 let.

21 Zde jsou podávány jídla sestavovaná podle pokynů nutričního terapeuta. Snídaně je od půl osmé, 
oběd od půl dvanácté a oběd v půl páté.
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3.5.3.3. Organizační (personální) struktura a financování

V roce 2011 měl Domov pro seniory 126 zaměstnanců, z toho 83 úvazků v přímé 

obslužné  péči  a  terénní  pečovatelské  službě.  Seniorům tak  byly  v  každém pavilónu  k 

dispozici: staniční sestra, registrované sestry, sanitáři/ky, sociální pracovníci a terapeuti (se 

svými připomínkami a návrhy se však mohou obrátit i na kohokoliv z vedení - viz Vnitřní 

řád  str.14  -  příloha  č.2).  Rozhodování,  pravomoci  a  odpovědnost  byly  založeny  na 

organizační struktuře (viz Obrázek 1), která se skládala ze tří hlavních úseků: 1) oddělení 

spadající pod ředitele, 2) sociální a zdravotní odbor (SZO) a 3) ekonomicko-hospodářsko-

provozní odbor (EHPO). (Výroční zpráva 2011: 2011) Podle nástěnné tabule umístěné ve 

vstupní hale Domova pro seniory a podle rozhovoru se sociální pracovnicí byl v roce 2013-

14 počet zaměstnanců i organizační struktura podobná s tím rozdílem, že ošetřovatelské 

referáty spadají pod provozní oddělení a SZO je tvořeno hlavně sociálním, zdravotním a 

fyzioterapeutickým oddělením.

Obrázek 1: Organizační struktura

Zdroj: (Výroční zpráva 2011, 2011:7)

Pro představu hospodaření organizace přikládám roční obrat (náklady a výnosy) za 

rok 2011, který skončil ve ztrátě 4021 Kč - viz Tabulka 4, avšak po odečtení nedaňového 
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výdaje 3840 Kč, byla ztráta pouze ve výši 180 Kč. Tento výsledek svědčí o vyrovnaném 

plánování organizace.

Tabulka 4: Hospodaření organizace v roce 2011

Základní ekonomické údaje k 31.12.2011
Výnosy Náklady
Úhrady od uživatelů            39.114.240.-

Úhrady od zdrav. poj.            4.128.549.-

Úhrady za fakultat. činnost       177.791.-

Příjmy z vedlejší činnosti      1.526.929.-

Příspěvky a dotace               29.218.762.-

Dary a ostatní příjmy                159.154.-

Úroky                                            2.077.-

Spotřeba materiálu                  3.692.798.-

Strava uživatelů soc. služeb  10.574.130.-

Ostatní nakoupené služby       5.352.385.-

Spotřeba energie                   10.074.607.-

Opravy a udržování                   714.598.-

Mzdové náklady                   32.368.238.-

Zdravot. a soc. pojištěn.       10.798.425.-

Zákonné sociální náklady          171.946.-

Odpisy                                       202.766.-

Ostatní služby a náklady           381.629.-
Celkem výnosy                    74.327.501.- Celkem náklady                    74.331.522.-
Ztráta 4.021 Kč

Zdroj: (Výroční zpráva 2011, 2011:8)

3.5.3.4. Služby organizace a volnočasové aktivity22

Domov pro seniory poskytuje v první řadě pobytovou péči, která je pro klienta na 

dobu neurčitou (neomezená) a je nepřetržitá (24 hodin denně). Služby jsou zajišťovány 

kvalifikovaným personálem podle potřeb seniorů (jedná se zejména o pomoc při běžných 

každodenních činnostech uživatelů). Klienti mohou využívat také služeb lékařů, kteří mají 

v  zařízení  ordinaci  (praktický  lékař,  oční  lékař,  zubní  lékař,  psychiatr,  psycholožka, 

neurolog), pokud potřebují specialistu, tak dojíždějí do blízké nemocnice autobusem nebo 

v případě méně mobilních seniorů obvykle sanitkou. Po odborné konzultaci mohou také 

docházet na rehabilitační oddělení, kde se jim věnují fyzioterapeuté. 

Kromě personálu v ošetřovatelské a zdravotní péči jsou klientům k dispozici služby 

sociálního  oddělení,  které  za  ně  může  například  vyřídit  některé  úřední  záležitosti. 

Nabízeny jsou také služby pečovatelky, která klientům chodí nakupovat a zařizuje určitá 

22 Pro hlubší vhled do podmínek života v Domově pro seniory a pochopení celkového klimatu v něm  
přikládám jeho Vnitřní řád v plném rozsahu – viz Příloha č.2
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jejich přání. Samozřejmostí jsou rovněž služby jako úklid, opravy a praní prádla. Dále se v 

areálu  nachází  také  kadeřnictví,  kosmetika  a  pedikúra,  které  už  ale  nejsou  hrazené 

domovem a klienti si je musí tudíž doplácet.

První tři měsíce po nástupu jsou klienti součástí tzv. adaptačního programu, kdy se 

jim individuálně věnuje sociální pracovnice a seznamuje je s novým prostředím. Během 

této  doby  je  informuje  o  chodu  domova,  o  personálu,  o  službách,  které  se  jim  snaží 

přizpůsobit,  komunikuje  s  jejich  rodinou a  snaží  se  jim celkově usnadnit  novou etapu 

života, aby se v organizaci cítili jako doma23. 

Seniorům jsou rovněž nabídnuty pravidelné či méně pravidelné volnočasové aktivity, 

které pro ně připravují ergoterapeuté a aktivizátoři ze sociálního oddělení. V podstatě je 

možné aktivity rozdělit na poslechové a hudební aktivity, reminiscenci, sportovní aktivity, 

duchovní  programy,  ergoterapii  a  ostatní.  Přehled aktivit  dostane každý nový klient  na 

papíře (jejich stručný týdenní výpis viz Tabulka 5), také jsou každý den ráno vyhlašovány 

rozhlasem a  v  hale  u  jídelny  je  velká  nástěnná  tabule,  kde  je  vyvěšen  aktualizovaný 

seznam na celý týden, na dveřích kulturního sálu je navíc vyvěšen program odehrávající se 

na  tomto místě.  V Domově se  pořádají  také  koncerty,  výstavy zde  vytvořených prací, 

oslavy narozenin a podobně. Klienti tak mají širokou škálu možností, jak využít svůj volný 

čas a navázat sociální kontakty, zároveň ale nejsou do ničeho nuceni. Jednou za měsíc se 

navíc konají na každém patře společná setkání (tzv. haly), kde klient může vyjádřit své 

nápady a připomínky.

Tabulka 5: Přehled volnočasových aktivit (platnost od 1.11.2013)

den čas aktivita místo
Pondělí 09:00-10:00

09:00-11:00
10:00-11:00
13:30-14:00
od 14:30

Klub společenských her - 
vědomostní hry
Klub šikulek (ruční práce)
Hudební internet (písně na přání)
TAO cvičení
Filmový klub

Knihovna

Ergo-dílna
Knihovna
Kulturní sál
Kulturní sál

Úterý 09:00-11:00
10:00-10:30
10:00-11:00
13:00-14:00

Keramika
Kondiční cvičení
Poslech mluveného slova (kazety)
Přednášky s psycholog.tématikou

Ergo-dílna
Pavilon 4, patro 3
Knihovna
Knihovna

23 Sociální pracovnice (KOO 1) poznamenává: „Jinak tady se to bere, že jsou lidi jako doma, že je  
to stejné jako kdyby někde platili nájem, maj tady ty služby, to jídlo, tu péči, když ji potřebujou, ale 
jinak pohyb ven mají v podstatě neomezený, jestli chtějí jít tady do krámu nebo na druhou stranu  
Prahy, když to zvládnou, tak je to jejich věc. “
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13:00-14:00
13:30-15:30
14:30-15:30

Sport.aktivity- šipky
Keramika
Klub  společenských  her-  karty, 
stolní hry (organizují klienti)

Před kultur. sálem
Ergo-dílna
Knihovna

Středa 09:00-10:00
09:00-11:00
09:30-10:30
10:00-10:30
10:15-11:15
13:30:15:30
14:00-15:00
14:00-15:00

Diskusní klub
Keramika
Bohoslužba
Kondiční cvičení
Internet
Keramika
Kavárna u Salvátora
Pánský klub

Knihovna
Ergo-dílna
Kaplička
Pavilon 3, přízemí
Knihovna
Ergo-dílna
Kaplička
Pavilon 3, přízemí

Čtvrtek 09:00-11:00
09:00-10:00
10:00-10:30
10:00-11:00
13:00-14:00
13:30-14:45
15:00-16:00

Klub šikulek
Kimova hra
Kondiční cvičení
Poslech mluveného slova (kazety)
Hrátky s pamětí
Zpívání s V.Vomáčkou
Klub vážné hudby (poslech)

Ergo-dílna
Knihovna
Pavilon 4, patro 3
Knihovna
Zasedací místnost u KS
Ošetřov. referát 2, patro 2
Kulturní sál

Pátek 08:30-9:30
10:00-10:30
13:00-14:45
15:00-17:00

Kuželky
Kondiční cvičení
Zpívání s V.Vomáčkou
Zpívání s V.Vomáčkou

Knihovna
Pavilon 3, přízemí
Zvýšená péče, patro 1
Kulturní sál

Další aktivity nepravidelný Bohoslužby,  Půjčování  knih  z 
knihovny,  Koncerty,  Kulinaření, 
Grilování, Výlety

Zdroj: Přehled aktivit pro nové klienty (tisková podoba)

3.5.4. Hranice případové studie

U případové studie je potřeba si vymezit její hranice, jinak řečeno určit, kde začíná a 

kde končí, co je ještě v rámci případu a co už jsou jen kontextové informace. Hranice 

bývají územní, časové a situační. V mém případě jsem zkoumala procesy odehrávající se 

uvnitř  areálu Domova pro seniory.  Konkrétně jsem se soustředila jen na ošetřovatelský 

referát 3 a 4, čili na oddělení relativně zdravých klientů, u kterých je větší předpoklad, že 

jim jejich zdravotní stav (mobilita) nebrání v participaci. Nepopisuji tedy procesy a dění na 

oddělení zvýšené péče, ani režim lidí žijících v pensionech24 umístěných kolem Domova 

pro seniory (informace jsou jen kontextové). V organizaci jsem strávila více než 200 hodin 

24 Výjimečně ve vyhodnocení používám citace informátorek z pensionů z důvodu, že trefně vystihují  
situaci v Domově nebo doplňují informace o pensionech, kterým se v rozhovorech věnovali klienti z 
Domova.
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v průběhu více  než  40 dní  (březen a  duben 2013 a  leden 2014),  během kterých jsem 

navštívila  všechny aktivity  z  Tabulky 5 (kromě Bohoslužeb,  Cvičení  TAO, Kavárny u 

Salvátora a Filmového klubu). Sledovala jsem tak aktivity ve všech prostorech určených k 

volnočasovým aktivitám a též jsem okrajově sledovala dění v hlavní hale a na chodbách. 

Moje pozornost byla zaměřena na komunikaci mezi klienty navzájem a mezi personálem a 

klienty  na  témata  týkajících  se  výzkumných  otázek  (sociálních  vztahů,  participace  a 

samosprávy, dobrovolnictví a spolupráce). Během ledna 2014 jsem prováděla hloubkové 

rozhovory s klienty (které byly směrodatné pro výzkum) a s personálem (pouze se třemi 

sociálními  pracovníky  pro  rámcové  a  oficiální  porovnání  výpovědí),  ale  zároveň  jsem 

znovu navštívila některé aktivity, abych se ujistila, že probíhají i nadále ve stejném duchu. 

(srov. Yin, 2009)

3.5.5. Výběr informátorů

Jelikož byl výzkum proveden na oddělení relativně zdravých osob (ošetřovatelský 

referát 3 a 4), týká se 190 klientů v Domově pro seniory. Z této celkové populace bylo 

potřeba vybrat jedince (vzorek), kteří by mi pomohli k zodpovězení výzkumných otázek. 

V kvalitativním výzkumu  nejde  tolik  o  zobecnění  na  populaci,  ale  o  analytické 

zobecnění.  Výběr  vzorku  je  dán účelem  studie (stručně  řečeno  šlo  o  zjištění  úrovně 

participace v organizaci a určení příčin této úrovně, čemuž byl podřízen výběr vzorku). 

Velikost ani přesná struktura vzorku na počátku nebyla známa, vyvíjela se postupně podle 

potřeb výzkumu. (srov. Hendl, 2005)

Výběr vzorku byl kombinovaný. Základním principem výběru byly dvě protikladné 

skupiny klientů. Jednak ti, co působí jako společenští jedinci, účastní se většiny aktivit v 

domově a je u nich vysoký předpoklad participace (představují motivace k participaci). 

Druhá  skupina  klientů  je  jejich  opakem  (představují  překážky  k  participaci).  Nalézt 

zástupce první skupiny byl snazší úkol, stačilo si vybrat klienty, kteří navštěvovali většinu 

volnočasových  aktivit  a  byli  hodně  komunikativní,  případně  mě  i  samotní  klienti  či 

personál odkazovali na seniory, kteří reprezentovali tyto vlastnosti. Nalézt zástupce druhé 

skupiny bylo těžší, využila jsem za tímto účelem znalosti sociálních pracovníků, kteří s 

klienty často mluví a znají jejich vlastnosti, přičemž jsem měla zájem mluvit s někým, kdo 

volnočasové aktivity  nenavštěvuje,  ba  se  společenským aktivitám přímo vyhýbá.  Mým 

hlavním cílem však bylo zobrazit celé spektrum klientů v organizaci, abych získala ucelený 
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přehled  o  úrovni  participace  na  tomto  místě.  Abych  tedy  pokryla  prostor  mezi  těmito 

extrémními skupinami,  aplikovala jsem metodu náhodného výběru,  kdy všichni  jedinci 

mají stejnou šanci, že se dostanou do vzorku. V přízemí obou ošetřovatelských referátů se 

na chodbě nalézá seznam klientů s přiřazenými čísly vchodových dveří. Využila jsem tyto 

čísla a pomocí programu Excel jsem funkcí  randbetween vygenerovala náhodný seznam 

čísel, podle kterého jsem postupovala. Pokud jsem někoho nezastihla doma, zkusila jsem 

to druhý den v jinou hodinu, pokud i toto byl neúspěšný pokus, přecházela jsem k dalšímu 

číslu v pořadí (stalo se ale jen jednou). Žádost o rozhovor neodmítl nikdo z oslovených. 

Rozhovory jsem prováděla do té doby, dokud se mi výpovědi nezačaly opakovat a dokud 

přinášely nové poznatky.

3.6. Techniky sběru dat

Jak  již  bylo  popsáno,  v  případové  studii  se  využívá  různá  kombinace  zdrojů  a 

technik,  jak  je  získat.  „Práce  kvalitativního  výzkumníka  je  přirovnávána  k  činnosti  

detektiva.  Výzkumník  vyhledává  a  analyzuje  jakékoliv  informace,  které  přispívají  k  

osvětlení  výzkumných  otázek,  provádí  deduktivní  a  induktivní  závěry.  Seznamuje  se  s  

novými lidmi a pracuje přímo v terénu, kde se něco děje.“ (Hendl, 2005)

Na počátku jsem potřebovala obecné seznámení a povědomí o organizaci, které by 

vytvořilo  rámec pro  mé další  zkoumání.  Nejvhodnějším způsobem,  jak  tyto  informace 

získat,  byla  analýza dokumentů  -  „To je  analýza jakýchkoliv  dokumentů,  které nebyly  

vytvořeny  za  účelem našeho  výzkumu.“  (Disman  2008:124).  Využity  byly  informace  o 

organizaci  dosažitelné  na  internetu  (oficiální  stránky  organizace  určené  především 

potencionálním  klientům  a  širší  veřejnosti),  tištěné  materiály  přístupné  klientům  a 

veřejnosti  v  prostorách  instituce  a  další  dokumenty  dostupné  praktikantům  a 

dobrovolníkům  v  organizaci.  Nevýhodou  této  techniky  může  být  fakt,  že  nalezené 

informace nemusejí  být úplné nebo dokonce pravdivé,  což není v mých silách odhalit. 

(Jeřábek,  1993)  Potenciální  chybné  údaje  je  však  možné  odkrýt  v  dalším  průběhu 

výzkumu.

Po získání  obecného náhledu na instituci,  jsem si  vyjednala v organizaci  praxi  v 

rozsahu cca 120 hodin, které proběhly v průběhu dvou měsíců (březen a duben 2013), 

abych  se  mohla  věnovat  pozorování  organizace  zevnitř,  ověřit  si  doposud  získané 

informace a zaměřit se na okolnosti související s mými výzkumnými otázkami. Jednalo se 
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tak o přímé zúčastněné pozorování, které je charakteristické zejména svou systematičností 

a zapojením se do probíhajících aktivit ve zkoumaném terénu. Označila bych ho také za 

skryté,  jelikož  klienti  nevěděli  o  mém  výzkumném  záměru  a  brali  mě  jako  běžnou 

praktikantku, ačkoli můj cíl jim byl zčásti odhalen v další fázi výzkumu - při rozhovorech. 

Výhodou  pozorování  je  zachycení  běžných  rutinních  situací,  o  kterých  se  právě  v 

rozhovorech zřídkakdy mluví, případně je to možnost, jak si informace z rozhovorů ověřit, 

lépe je pochopit a udělat si na ně vlastní názor. Během pozorování se přirozeně odehrály 

nějaké neformální rozhovory, které mi byly pomocníkem pro pochopení situací a sžití se s 

prostředím.  Jako  výzkumník  jsem  v  organizaci  zastávala  dvě  role.  Jednak  jsem  byla 

účastníkem zejména volnočasových aktivit (i když spíše pasivním, co aktivity pozoruje, 

více  než  iniciuje)25 a  jednak  jsem  zde  byla  jako  badatel,  co  sleduje  určitý  záměr 

(orientovala jsem se převážně na možnosti klientů rozhodovat o probíhajících aktivitách a 

na další navazující procesy). V průběhu pozorování jsem si vedla terénní deník (viz příloha 

č.6),  abych měla vhodné podklady k analýze a  možnost  k  opětovnému připomenutí  si 

důležitých faktorů. V organizaci byla speciální místnost určená studentům, kde byl stůl, 

počítač  a  klid,  tudíž  hned  po  proběhnutých  aktivitách  jsem si  mohla  vše  poznamenat 

(zejména prostředí, podstatu aktivit, aktéry, interakce, potřebný kontext apod.)26, aniž by 

mě někdo rušil a vyptával se, co si zapisuji. (srov. Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 142-158)

 Po ukončení  praxe  jsem se  do  organizace  vrátila  po  osmi  měsících,  abych  zde 

strávila měsíc, během kterého jsem si ověřila, že základní procesy fungují v organizaci 

stejně  (pokračovala  jsem v  zúčastněném pozorování)  a  abych zde  provedla  rozhovory. 

Jednalo se zejména o hloubkové rozhovory s klienty27, které mi umožnily podrobný pohled 

na instituci očima seniorů, zjistit jejich pohled na věc, jejich názory a myšlenky týkající se 

participace.  Jelikož  jsem  jim  chtěla  dát  volnější  možnost  vyjádření,  použila  jsem 

nestandardizované  dotazování  pomocí  několika  otevřených  otázek,  které  byly 

strukturovány  do  tří  hlavních  oblastí  korespondujících  s  mými  výzkumnými  otázkami 

(oblast  vztahů28,  oblast  samosprávy  volnočasových  aktivit  a  oblast  dobrovolnictví). 

25 Praktikanti jsou uváděni do prostředí jako někdo, kdo se jde podívat, jak to v dané organizaci chodí 
a občas s něčím vypomůže.

26 Jako poctivý pozorovatel jsem si musela všímat nejen toho, to se děje, ale také toho, co se neděje,  
ale mělo by se dít.

27 Přepisy rozhovorů s klienty jsou k dispozici v Příloze č.5.

28 V oblasti  vztahů  jsem vycházela  zejména z  textu  Kane  (Kane,  1995),  kde  je  kladen  důraz  na 
fungující  sociální  sítě,  sociální  podporu  a  subjektivní  prospívání  jako  významné  prvky  pro  kvalitu 
seniorského života a kde jsou rovněž uvedeny i příklady otázek, jak je zjišťovat.
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Připravenou jsem měla i konkrétní podobu otázek (viz Tabulka 6), ačkoliv jejich znění ani 

pořadí nebylo závazné, vyvíjely se podle situace a směru konverzace tak, abych pokryla cíl 

mého výzkumu a mohla provést částečné vzájemné srovnání odpovědí klientů, zároveň se 

objevovaly i  předem nezamýšlené otázky vycházející z nových poznatků z dialogu (př. 

Takže tady v domově někdy fungoval výbor seniorů?), součástí byly také nepřímé otázky, 

které projektují informátora do jiné role a zbavují ho ostychu odpovědět (př.  Kdyby měl  

někdo v domově nějaký problém, na koho by se měl obrátit?),  dále  dynamické otázky 

stimulující vyprávění (př.  A co bylo dál?), dovysvětlující otázky (př.  Teď mluvíte o tom,  

když jste bydlela ve svém bytě nebo o aktivitách v domově?) a rovněž ukončovací otázky 

(př. Už jste mi asi zodpověděla všechny otázky... nebo vás napadá ještě něco, co byste mi  

chtěla říct?). Při formulaci otázek jsem měla na paměti, že musí vyznít jasně (nesmí se ptát 

na  více  věcí  zároveň),  pochopitelně  (že  bych neměla  používat  příliš  složité  a  odborné 

výrazy) a zároveň by neměly předem ovlivňovat výpověď informátora. Orientaci v tématu 

mi hodně usnadnila první část výzkumu, tudíž pokud senior naznačil nějakou aktivitu či 

prostředí  v  domově,  věděla jsem, o čem přesně mluví,  a nemusela jsem si  nechat  vše 

zdlouhavě vysvětlovat a mohla jsem se tak plně soustředit na faktory, které mě zajímaly, 

aniž bych se v rozhovoru ztratila. Na setkání s klientem jsem se domlouvala obvykle den 

předem na smluvenou hodinu, ale často se mi také stalo, že jsem byla rovnou přizvána k 

provedení, jelikož měl klient volno. Nejčastějším místem rozhovoru tak byl pokoj seniora, 

pouze jednou jsem dělala rozhovor v hale u hlavního vchodu, kde nebylo takové soukromí, 

ale zároveň nás nikdo nerušil ani neposlouchal. Rozhovor jsem si  s dovolením klientů 

natáčela  na  diktafon,  přičemž jsem se  vždy  před  začátkem i  v  průběhu ujišťovala,  že 

skutečně nahrává. Nahrávku jsem si po skončení rozhovoru ještě v klidu ve studentské 

místnosti  doplnila o vlastní postřehy z rozhovoru.  Setkání s klientem bylo jednorázové 

(někdy  jsme  se  potkali  ještě  na  volnočasových  aktivitách)  a  konalo  se  s  každým 

účastníkem samostatně. Jeho délka se pohybovala od dvaceti minut, přičemž nejdelší mělo 

přes tři hodiny. Do značné míry to záviselo, jak byl klient výřečný, kolik měl času, jak moc 

odbíhal  od  tématu,  jaké  bylo  jeho  psychické  rozpoložení  apod.  Anonymitu  jsem 

účastníkům zcela nezaručovala, jelikož jsem si byla vědoma, že podle stylu mluvy a podle 

vyprávění o svém životě bude informátor rozpoznatelný. Z tohoto důvodu jsem seniorům 

pouze  slíbila,  že  nebudu uvádět  rozhovory  výslovně s  jejich  jménem a  hlavním cílem 

výzkumu  bude  souhrnná  zpráva  za  všechny  klienty,  nikoliv  analýza  jednotlivých 
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informátorů. Rovněž jsem vždy zmínila, že pokud by mi chtěli říci něco zcela osobního 

nebo něco,  o  čem mají  pocit,  že  by je  mohlo poškodit,  že  tyto informace neuvedu ve 

vztahu  ke  konkrétnímu  rozhovoru  (na  takový  problém  jsem  však  nenarazila).  (srov. 

Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 159-184; Hendl, 2005)

Tabulka 6: Seznam otázek pro klienty

Oblast vztahy:

1) Bydlíte sám/sama? Vycházíte dobře se svými spolubydlícími/sousedy?

2) Jak jste byl uveden/a mezi ostatní? Jak vás představili a ostatní vám?

3) Je v domově někdo, koho můžete požádat o pomoc? o radu? komu se můžete 

svěřit?

4) Je vám tu někdo blízký? Je tu někdo, koho máte rád/ ráda? 

5) Jak často se s ním vídáte a kde?

6) Vycházíte dobře s personálem?

7) Nedělá vám problém se na cokoliv zeptat, o cokoliv požádat?

8) Vnímáte personál jako zaměstnance nebo přítele?

9) Říkáte personálu i osobní věci?

10)  Je mimo domov někdo, koho můžete požádat o radu/ o pomoc?

11)  Vídáte se s rodinou? Kde a jak často? Kolik z nich považujete za své blízké?

12)  Jste ve spojení s někým ze svých dřívějších přátel? Jakým způsobem a jak často?

13)  Poznal/a jste nějaké nové lidi z okolí organizace, které jste dříve neznala? Vídáte 

se s nimi občas?

14)  Jste ve styku s někým, kdo není z vaší generace?

Kontrolní otázky:

15)  Cítíte se osamělá/ý?

16)  Pomohl jste či pomohl vám někdo v uplynulých dvou týdnech?

Oblast samosprávy:

1) Co děláte ve svém volném čase?

2) Účastníte se některých aktivit plánovaných domovem?

3) Jak se o nich dozvídáte?
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4) Z jakého důvodu se jich účastníte/ neúčastníte?

5) Máte možnost ovlivnit, jaké aktivity se v domově odehrávají?

6) Pokud ano, tak jakým způsobem?

7) Podporuje vás personál, aby jste se k aktivitám vyjádřili?

8) Máte možnost ovlivnit, kdy se odehrávají?

9) Máte zájem rozhodovat o aktivitách, které děláte nebo se raději přizpůsobujete 

danému programu? 

10)  Z jakého důvodu se k programu vyjadřujete/ nevyjadřujete?

11)  Podílíte se nějak na zajištění programu? Pomáháte s ním nějak?

12)  Pokud ne, měl/a byste o to zájem?

13)  Děláte nějakou kolektivní aktivitu s ostatními klienty, která by nebyla plánovaná 

ze strany domova pro seniory?

14)  Pokud ano, co vás k takové aktivitě vedlo?

15)  Pokud ne, proč ne?

16)  Snažíte se do této aktivity zapojit i personál?

Kontrolní otázka:

17)  Ptá se vás v domově někdo na váš názor?

Spolupráce (dobrovolnictví):

1) Děláte  nějakou  aktivitu,  kde  byste  se  setkával/a  jednak  s  ostatními  klienty  a 

zároveň i s rodinou nebo s někým, kdo není z domova?

2) Pomáháte někomu rád/a? Pokud někomu pomáháte, řekněte mi jak... Co vás na 

tom baví?

3) Chtěl/a byste se cítit užitečný/á?

4) Spolupracuje domov s nějakými dalšími organizacemi?

5) Zapojujete se do této spolupráce? Pokud ano, jakým způsobem?

6) Víte, proč domov pracuje zrovna s touhle organizací? Ptal se vás někdo v této 

souvislosti na váš názor?

7) Doporučil/a  jste  někdy  domovu  pro  seniory  spolupráci  s  nějakou  organizací/ 

skupinou? Proč ano či ne? Za jakých okolností byste organizaci doporučil/a?

8) Účastníte se nějakých aktivit mimo domov? Pokud ano, tak z jakého důvodu? 

Doporučil jste tuto aktivitu někomu dalšímu?

9) Napadlo vás někdy spojit  se s  ostatními klienty a uspořádat nějakou aktivitu? 
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Udělal/a jste to? Bylo to jen v rámci domova nebo pro veřejnost?

Doplňující otázka:

Proč  jste  si  vybral/a  zrovna  tento  domov?  (Když  jste  si  vybíral/a  tento  domov  pro 

seniory, bral/a jste přitom v úvahu, zda se budete moci vyjádřit ke svému programu v 

organizaci, jaké jsou tu aktivity, jak budete moci uspokojit svoje společenské potřeby 

nebo něco dříve zmíněného? Co z toho rozhodovalo nejvíc?)

Zdroj: vlastní

Pro pochopení a ucelení celého případu jsem provedla ještě rozhovor s personálem29 

(otázky viz Tabulka 7) a dále několik neformálních rozhovorů v průběhu praxe (během 

volnočasových aktivit a při setkání na chodbách domova). Jelikož z rozhovorů vyplynulo, 

že  pro  souvislost  domova  pro  seniory  byly  významné  i  penziony  stojící  kolem,  které 

momentálně nespadají pod obecně prospěšnou společnost, ale pod Magistrát města Prahy, 

rozhodla jsem se i pro rozhovor s klienty z penzionu, přičemž otázky směřovaly hlavně na 

vztah k domovu pro seniory, samosprávu a volnočasové aktivity.

Tabulka 7: Seznam otázek pro zaměstnance

1) Jakou funkci zastáváte?

2) Jaký máte kontakt s klienty? Co s nimi děláte?

3) Na koho se mohou klienti obrátit, když potřebují pomoci, poradit, svěřit se...?

4) Jakým způsobem mohou komunikovat se svými blízkými?

5) Jak je klient představen ostatním?

6) Kde se mohou klienti scházet?

7) Jak často se dělají společná setkání pro klienty?

8) Kdo rozhoduje o tom, kde a kdy se klienti sejdou a co budou dělat?

9) Je na některých setkáních povinná účast?

10)  Pořádají si klienti nějaké akce sami?

11)  Jaké volnočasové aktivity klienty podle vás baví nejvíce?

29 Přepis rozhovoru s personálem je k dispozici v Příloze č.4
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12)  Podporuje se jejich vyjadřování k volnočasovým aktivitám?

13)  Snažíte se klienty zapojit do plánování volnočasových aktivit?

14)  Víte o nějaké spolupráci s ostatními organizacemi?

15)  Pokud spolupráce s jinou organizací existuje, kdo ji vybíral?

16) Stalo se někdy, že by klient doporučil organizaci, skupinu lidí či jednotlivce s 

kterými by bylo dobré navázat spolupráci?

17)  Snažíte se iniciativu a aktivitu seniorů nějak podporovat?

18)  Existují na to nějaké rutiny nebo je to jen podle vašeho vlastního uvážení?

19) Myslíte  si,  že  klienti  mají  zájem  určovat  si  vlastní  program?  Je  pro  ně 

zajímavější si program vybrat sami nebo se přizpůsobit předem stanovenému?

20)  Přispívají penězi klienti na volnočasové aktivity?

21)  Mají klienti zájem pomáhat druhým?

22)  Mají klienti zájem být užiteční?

23) Setkávají  se  klienti  s  jinou  generací  než  jsou  senioři?  Organizujete  něco 

takového? Navrhují tyto setkání? 

Zdroj: vlastní

3.7. Etické otázky výzkumu

Etické  otázky  jsou  podstatnou  součástí  společenskovědních  výzkumů.  V 

kvalitativním výzkumu, kde jsem se zabývala jednou konkrétní organizací a navíc jsem se 

dostávala do denního přímého kontaktu s informátory, pak hrají obzvláště důležitou roli.

Nejprve bylo potřeba získat souhlas (povolení) k provedení výzkumu, který mi byl 

umožněn koordinátorkou dobrovolníků a praktikantů, kterou jsem seznámila s tématem a 

potřebami  mé  práce.  Jedná  se  zřejmě  o  sebevědomou  organizaci,  jelikož  její  zástupci 

nejevili obavy z toho, že bych zjistila něco nevhodného k publikaci, naopak to brali jako 

možnost  rozšíření  znalostí  o  Domově  a  příležitost  pro  zlepšení,  nebyla  tudíž  potřeba 

anonymizace organizace30. Celý prostor instituce se stal mým výzkumným polem a každý 

klient i personál byl součástí minimálně pozorování, avšak nikdo z nich nebyl konkrétně 

seznámen s projektem výzkumu. V případě zájmu o mou osobu jsem však všem vysvětlila, 

30 Ačkoliv pokud bych zjistila informace, které by v případě zveřejnění mohly organizaci poškodit,  
prodiskutovala bych situaci se zástupci organizace a anonymizaci bych v tomto případě provedla.
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že zde provádím výzkum k diplomové práci týkající se participace a volnočasových aktivit 

(byla jsem ochotna odpovídat na jejich otázky, jelikož to nemělo vliv na výzkumný záměr). 

Větší pozornost bylo potřeba věnovat informátorům, s kterými jsem navíc prováděla 

hloubkové rozhovory. Jednotlivce jsem oslovovala s uctivou žádostí o rozhovor, přičemž 

každý účastník měl plné právo mě odmítnout nebo kdykoliv rozhovor přerušit (i když se 

tak nestalo). O svolení jsem žádala také kvůli nahrávání rozhovoru. Jelikož jsem účastníky 

nechtěla příliš obtěžovat, tak jsem čas i výběr místa rozhovoru nechala na nich. Obvykle si 

jako místo vybrali svou bytovou jednotku, kde mi často nabízeli nějaké pohoštění. Vědoma 

si malých finančních prostředků seniorů, přijala jsem vždy pouze vodu. K informátorům 

jsem se snažila být vždy zdvořilá a milá, aby ke mně měli důvěru a nebáli se mi svěřit s 

jakoukoliv informací  vztahující  se k tématu práce.  Jak již  jsem uváděla výše,  bylo mi 

předem jasné, že jim nemohu zajistit anonymitu, pokud budu provádět doslovné přepisy 

našich rozhovorů, jelikož z mluvy i  informací je patrné,  kdo je poskytl.  Nicméně jsem 

potřebovala, aby se nebáli mi říct i nelichotivé informace o organizaci, ale zároveň jsem je 

nechtěla jakkoliv poškodit či ohrozit. Z tohoto důvodu jsem informátorům předem slíbila, 

že v rámci anonymity nebudu uvádět sice pouze jejich jméno, ale navrhla jsem jim, že 

pokud  by  mi  poskytli  citlivé  informace,  které  nechtějí  veřejně  uvádět,  ať  mě  na  ně 

upozorní a já je z přepisů vypustím a uvedu je pouze jako obecná data k organizaci, která 

nebudou  přiřazena  žádnému  účastníkovi  výzkumu.  Při  rozhovorech  jsem  se  snažila 

projevovat úctu a respekt (nedávat tedy najevo, co si o respondentovi nebo jeho názorech 

myslím,  jelikož by to  mohlo  zkreslit  výpovědi).  Senioři  tvoří  skupinu osob,  kteří  jsou 

obvykle rádi za jakýkoliv kontakt a rádi si povídají. Z tohoto faktu však plynou i některá 

úskalí - mají ve zvyku odbíhat od tématu, vyprávět o tom, co už po nich chtěl jiný student 

nebo o tom, co jim přijde zajímavé nehledě na otázku, vyprávět o svém mládí apod. Mým 

dilematem pak bylo, jak moc je korigovat a opravovat v případě odchýlení od informací 

vztahujících se k výzkumným otázkám či po jak dlouhé době odejít, pokud už jsem získala 

informace, které jsem potřebovala. Problém jsem obvykle řešila tak, že pokud odchýlení 

nebylo výrazné, nechala jsem je mluvit a informace z této výpovědi v přepisu shrnula do 

závorky obvykle jednou větou (př. vypráví o zaměstnání syna), pokud měl klient zájem si 

povídat, byla jsem u něj obvykle hodinu až dvě a probrali jsme i témata podle jeho zájmu. 

Nikdo  z  klientů  nebyl  opuštěnou  osobou,  která  by  postrádala  kontakt,  tudíž  ani 

neočekávali, že se mezi námi vytvoří nějaký vztah, kdy bych je pravidelněji navštěvovala. 
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V této organizaci jsou na povídání se studenty zvyklí a nevadí jim, že každou chvíli za 

nimi přijde na návštěvu někdo jiný. Tato starost mi tak odpadla. Na závěr rozhovorů jsem 

informátorům poděkovala za strávený čas se mnou. (srov. Hendl, 2005)

V rámci výzkumu jsem se také snažila držet etických zásad, které souhrnně vystihuje 

kodex Americké sociologické organizace, v kterém jsou mimo jiné obsaženy i  požadavky 

na  profesionalitu  výzkumníka  -  př.  nepřekračování  svých  schopností  a  kompetencí, 

nedopouštět se plagiátorství či zbavování dat, které se mi nezapadají do výsledků. (srov. 

Jeřábek, 1993)

3.8. Metody vyhodnocování dat

V kvalitativním výzkumu probíhá  vyhodnocování  dat  již  v  průběhu jejich  sběru. 

Analýza v podstatě začíná už s prvním vstupem do terénu, kdy výzkumník přiřadí nějaký 

význam věcem, které vidí kolem sebe. Postupem se střídá sběr dat s analýzou do doby, než 

je zodpovězena výzkumná otázka. (Hendl, 2005)

V průběhu výzkumu jsem v podstatě získala data dvojí povahy: a) zápisy v terénním 

deníku a b) nahrávky z rozhovorů. Oboje jsem zpracovávala a porovnávala už v průběhu 

bádání. Data jsem si vždy stáhla a zálohovala, aby nedošlo ke ztracení. U rozhovorů byl 

dalším krokem jejich  přepis  do textové  podoby,  aby byly  přehlednější,  lépe  se  v nich 

orientovalo a bylo možné do nich vepisovat své postřehy a poznámky. Co nejdříve po 

uskutečnění  interview jsem provedla podle diktafonu  doslovnou transkripci,  aniž  bych 

výpověď stylisticky upravovala (neočišťovala jsem ji od dialektu, chyb ve větné stavbě, ani 

gramatických chyb), pouze jsem ji doplnila významovými znaky pro smích31 a odmlku v 

řeči32. Z hlediska časové náročnosti přepisu jsem však vypustila několik málo pasáží, které 

nebyly relevantní vůči výzkumným otázkám a nebyly potřebné ani jako kontext (přesto 

jsem však vypuštěné věty nahradila souhrnným popisem do závorky - př. vypráví mi o své  

rodině a mládí). Text jsem strukturovala tak, aby bylo jednoduché se v něm vyznat- otázky 

tazatele jsou psané kurzívou a odpovědi informátora jsou psané bez kurzívy. Rozhovory 

jsem si nejprve několikrát přečetla,  tučně do nich vepsala významné podněty a okolnosti z 

pozorování a pak jsem pomocí čtyř barev od sebe odlišila pasáže vztahující se k oblasti 

31 Znak pro smích =  :-)

32 Znak pro odmlku v řeči =  … 
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vztahů,  participace,  spolupráce (dobrovolnictví) a k  ostatním významným tématům.  Ke 

každé zmíněné kategorii jsem si poté vytvořila ručně psaný protokol zastupující jednotlivé 

informátory a jejich nejpodstatnější výpovědi (pro lepší pochopení přikládám příklad pro 

kategorii Vztahy – viz Tabulka 8). Vznikl mi tak 30 stránkový dokument, v rámci kterého 

jsem  následně  uplatnila  další  techniky kvalitativní  obsahové  analýzy,  kdy  jsem  data 

rozdělila do menších segmentů, okódovala a roztřídila do dalších podkategorií, přičemž se 

objevovaly témata očekávaná (př. podkategorie v oblasti vztahů- rodina, personál, přátelé 

mimo  domov),  ale  i  nová  (př.  podkategorie  v  oblasti  samosprávy  -  dříve  x  nyní). 

Následovalo porovnávání dat, aby se ukázaly shody a rozdíly, a dále hledání souvislostí s 

výzkumnými otázkami a jejich zodpovězení. Pro jasné a názorné zobrazení vztahů jsem 

přitom využívala různé pomocné tabulky a grafy, které rovněž sloužily jako podklad pro 

závěrečnou interpretaci.

Tabulka 8: Příklad tabulky pro výpis podstatných výpovědí informátorů

Oblast - Vztahy
Informátor 1 − dříve byli v domově mladší lidé, více 

se scházeli, teď už jsou tam spíše senioři 

nad 80 let

− rodina  –  dcera,  3  vnučky,  5 

pravnoučat

− ….
Informátor 2 ….
Atd. ….

Zdroj: vlastní

Takto  získané  informace  z  rozhovorů  jsem  ještě  jednou  konfrontovala  s  daty  z 

terénního deníku, které jsem si rovněž zorganizovala do kategorií a okódovala, aby byly 

přehlednější. Podstatně tak přispěly k pochopení výpovědí z rozhovorů a ve výsledku se 

podílely na zhodnocení procesů v organizaci a dotvoření uceleného obrazu.
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3.9. Vyhodnocování a interpretace získaných dat

Celkem bylo provedeno 11 rozhovorů s klienty z Domova pro seniory Slunečnice 

(dále jen Domov) z oddělení relativně zdravých, kde trvale žije 190 obyvatel. Jednalo se o 

8 žen a 3 muže ve věku od 76 do 95 let. Informace byly dále doplněny o data získaná z 

rozhovorů se dvěmi klientkami pensionů (87 a 80 let), se 3 zaměstnanci (koordinátorkou 

dobrovolníků – dále KOO; a 2 sociálními pracovnicemi – dále SP 1 a 2), z neformálních 

rozhovorů a terénního deníku. Bližší struktura klientů viz Tabulka 9.

Tabulka 9: Základní údaje o klientech (informátorech)

Informátoři Pohlaví Věk Roky v  
Domově 

Zdravotní stav Povolání

INF 133 žena 78 13 samostatná, chodící administrativa
INF 2 muž 83 12 samostatný, chodící stavař
INF 3 žena 82 1 samostatná, chodící, 

nevydrží sedět
---

INF 4 žena 94 1/2 momentálně nechodící, 
potřeba sociální péče, jídlo 
na pokoj, neodpovídá zcela 

na položené otázky

vedoucí 
krejčovské 

dílny

INF 5 žena 88 1 samostatná, chodící ---
INF 6 žena 77 7 samostatná, chodící, občas 

potřebuje podpěru na páteř ---
INF 7 muž 78 8 samostatný, chodící, vitální ---
INF 8 žena 85 2 samostatná, bez kyčle, 

používá vozík
---

INF 9 žena 92 4 samostatná, podpírá se 
chodítkem, hůř slyší

švadlena

INF 10 žena 95 1,5 samostatná, chodítko na 
podepření, horší zrak

---

INF 11 muž 76 7 samostatný, chodící práce v 
nemocnici

PEN 134 žena 87 18 samostatná, chodící provozní
PEN 2 žena 80 14 samostatná, chodící úřednice

Zdroj: vlastní

Výpovědi informátorů nejsou vůči sobě navzájem nikterak v rozporu a taktéž nesjou 

v rozporu s údaji zjištěními od zaměstnanců a z pozorování. Hodnocení tudíž předkládám 

33 Inf = Informátor z Domova pro seniory

34 Pen = Informátor z pensionů
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jako  celkové  shrnutí  ke  každé  souhrnné  kategorii  (vztahy,  samospráva, 

spolupráce/dobrovolnictví  a  ostatní)  doplněné  úryvky  informátorů  pro  autentické 

vykreslení situace v Domově. Dochází tak k zodpovězení výzkumných otázek a náhledu na 

nejvýznamější  (nejčastěji  probíraná)  témata  z  pohledu  senirů.  Celkové  souhrnné 

vyhodnocení organizace a hlavních kategorií se nalézá ve 4. kapitole Závěr.

3.9.1. Oblast vztahů

Než se klienti nastěhují, tak v Domově obvykle nikoho neznají a často se ani nejdou 

podívat, jak to tam vypadá. Výjimku představovala jen Inf 135. Senioři bydlí v pokojích 

sami, pokud nemají manžela/lku (pro pár by byl nabídnut dvoulůžkový pokoj). Nemusí 

tedy řešit vtahy se spolubydlícími, ani slazení jejich vzájemných potřeb36.  Zároveň ale 

nemají příležitost na pokoji navázat blízká přátelství. To ovšem nikomu z klientů nevadí a 

jak mi oponovala např.  Pen 2: „Starej člověk si těžko padne s někym do oka se stejně  

starym :-) To jsou vzácný momenty.“  Často informátoři uváděli, že jsou společenští, mají 

rádi legraci, ale klid a soukromí je jim přednější37. Z tohoto důvodu jsou klienti rádi na 

pokoji sami  a pokud chtějí, mohou si  podle svých sympatií vybrat člověka, s kterým se 

budou stýkat.  Příhodným prostředím k seznámení je tak hlavně společný stůl v jídelně 

(společné  jídlo  je  nezřídkakdy  bráno  jako  společenská  událost,  jako  příležitost  pro 

popovídání si, pokud tedy senioři přestanou být schopní docházet do jídelny a jídlo jim je 

nošeno na pokoj, jsou do značné míry ochuzeni o jakýkoliv společenský kontakt – jako Inf 

4), klienti se také mohou seznámit v blízkém okolí pokoje (sousedi a prostor na chodbě), 

při návštěvě volnočasových aktivit a ve velké společné hale se stolečky. Senioři jsou navíc 

35 Inf 1: „Jako já jsem sem docházela se dívat na to. Tak vždycky, když jsem sem přišla, tak jsem se  
ptala někoho, jak to tady funguje...“

36 Př.  Inf 3: „To víte, že je to lepší. Když člověk kolikrát slyší ty řeči, tak si říkam, mně to bylo ze  
začátku jedno, jestli budem dvě nebo tři, já jsem byla zvyklá na lidi, byla jsem v krámě, tak mně to tak  
jako, ale dneska vidim, že je vopravdu lepší, když je člověk sám, protože každej máme jinou povahu a co  
by mně třeba vyhovovalo, tak tomu druhýmu nemusí.“
Inf 6: „No, aby člověk byl sám v tom bytě, že jo, to je velmi důležitý. I když já jsem snášenlivá, ale taky  
člověk neví, na koho narazí, že jo, zaprvé. Za druhé já nesnesu  večer mít otevřeno, musím mít zavřeno,  
nesnesu nějaký velký větrání a takhle, někdo musí mít zas furt otevřeno, i v noci, tak to bychom se jako  
vůbec neschodli.“

37 Př. Inf 6: „Když člověku neni dobře, tak je taky rád, že má soukromí.“
Pen 2: „Asi takhle, já mam moc ráda společnost, ale můžu bez ní bejt. A mam strašně ráda klid a bez  
toho bejt nemůžu.“
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první  tři  měsíce  zařazeni  do  tzv.  adaptačního  programu  (viz  KOO38),  který  je  klienty 

chválen39. Když se dosáhne určitého počtu nově příchozích uspořádá se pro ně speciální 

setkání, kde jsou vzájemně představeni a přivítáni. Mezi ostatní obyvatele Domova jsou 

pak uvedeni např. na halách, což je pravidelné měsíční setkávání klientů z jednoho patra 

spolu se sociální pracovnicí (viz Inf 340).

Postupem  času  si  většina  klientů  v  Domově  najde  přátele,  s  kterými  se  stýká 

pravidelně,  ať  už  na  pokojích,  ale  více  ve  společných  prostorách  a  na  volnočasových 

aktivitách. Čím jsou klienti mladší, pohyblivější a zdravější, tím více a snadněji navazují 

společenský kontakt (pokud nejsou vlastní povahou spíše samotáři jako např. Inf 11). Řada 

informátorů zmínila, že je velký rozdíl v tom, jaké to bylo v Domově před lety a nyní. 

Dříve přicházeli do Domova senioři kolem 70 let, kteří byli mnohem více aktivní, ale se 

stárnutím populace se do Domova dostávají čím dál tím starší lidé kolem 90 let41. Dalším 

výzmaným faktorem pro navázání kontaktů v Domově představuje pohlaví. Muži mají tu 

nevýhodu, že jsou v Domově v menšině (je jich jen 10%) a hůře se jim hledá spřízněná 

duše42 Domov se snaží tento nedostatek kompenzovat jejich vlastním pánským klubem, 

kde se mohou družit43, nicméně pokud chtějí navštívit jinou aktivitu, budou tam vyčnívat 

nad  zbytkem žen44,  z  toho důvodu taky na  některé  aktivity  nechodí.  Osamělý  si  však 

nepřijde  žádný  z  informátorů,  všude  kolem  je  dostatek  lidí,  s  kterými  si  mohou 

popovídat45.  A pokud  nemají  kolem  sebe  zrovna  nikoho  blízkého,  nebojí  se  svěřit  s 

38 KOO 1: „ ...tak je má na starosti adaptační pracovnice a ta je tady provází. … Prostě jim pomůže  
seznámit se s chodem toho zařízení.“

39 Př.  Inf 9: „Ty první dny. Jsme prošli tou chodbou a taky v jídelně u stolu mě seznámili  a tak.  
Skutečně pěkný to bylo no.“

40 Inf 3: „Jo. To máme každý měsíc, tady máme sezení, kde prostě nějaký požadavky nebo tak něco,  
prostě si popovídáme, přivítáme ty nový nájemníky a tak.“

41 Př. Inf 1: „ ...to jsme tu ještě všichni běhali takhle kolem a všichni jsme se scházeli... byli jsme jako  
takový veselejší,  žejo,  takový prostě  zdravější,  takže...  kdežto teďka jsou to  takový všechno mrzutý,  
neslyšící, nemluvící, takže prostě to...“

42 Př. Inf 11: „No měl sem. Vedle souseda jsem měl, s tim jsem si rozumněl, on zemřel ale. A jinak... já  
vám to řeknu na rovinku, já s těma devadesátkama s těma babkama si absolutně nemůžu rozumět, joo.“

43 Inf 7: „No blízký, partu tady mam, vždycky se tu bavíme, takovou legraci, vždycky hodíme řeč. Jo  
dyť mi taky máme pánský klub, tam vždycky chodíme, tam si povídáme různý vtipy a...“

44 Jak popisuje př. Inf 8: „No tam na těch šikulkách jsme ve skupině a to je takovej babinec. Tam se  
semele živý s mrtvym, to znáte, když takový babky... a oni jsou tady hodně kolem 90 let taky, tady je  
hodně těch starších ještě než já.“

45 Př. Inf 6: „A jinak když mi začne bejt jako takový nějaký smutno, ale neni to vůbec odůvodněný, ale  
tak se mi to taky někdy stane, tak jdu honem někam ven, abych šla mezi lidi a tady furt někdo někde je,  
tak jste mezi lidma..“
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těžkostmi místní psycholožce46 či někomu z personálu (nejčastěji sociálním pracovnicím). 

Blízké soužití seniorů samozřejmě přináší i drobné neshody a konflikty mezi nimi47, které 

se na jednu stranu snaží řešit klienti sami (př. nevšímání si, nezdravení, nenavštěvování 

určitých aktivit)  a  na druhou stranu je  řeší  Domov skrze možnost  přestěhování  klienta 

jinam a korigováním střetů (př. aby neseděli u jednoho stolu apod.). Každý má navíc právo 

jít si stěžovat k personálu či napsat nějakou stížnost, není ale běžné, aby se toto chování 

řešilo nějak věřejně na větších schůzích. Personál je naštěstí natolik vnímavý a vstřícný, že 

nikdo z klientů nemá problém se jít svěřit.

Co  se  celkově  týče  zaměstnanců  Domova,  informátoři  je  hodnotí  velice  kladně, 

kdybych měla použít jejich slova: jsou mílí, prima, mladí, výborní, hodní, ochotní, plní 

energie, neberou svou práci jako rutinu. Senioři se snaží být velice samostatní, nevnímají 

se  jako  klienti,  ale  spíše  jako  ti,  kdo  nechtějí  obtěžovat  a  přidělávat  personálu  práci. 

Zejména na adresu sestřiček každý z nich poznamenal, že je zatím nepotřebuje, že to zatím 

zvládnou sami, stejně mají moc práce. Berou je jako péči určenou nemobilním lidem a 

pokud  si  potřebují  popovídat  vyhledávají  spíše  sociální  pracovnice.  Přestože  mají 

zaměstnance rádi a prohodí s nimi občas nějaké slovo, neberou je jako blízké osoby. Pokud 

ale mají problém nebo potřebují něco zařídit, nemají zábrany poprosit o pomoc. Avšak jsou 

raději  pokud jsou na personál  zvyklí  a  mají  v něj  důvěru (vhodné když se delší  dobu 

nemění, jelikož si hůře zvykají na změny). Jedinou výtkou (od Inf 1) pak bylo zamlžování 

informací  v  případě  smrti  ostatních  klientů48.  Zaměstnanci  nechtějí  těmito  smutnými 

zprávami nejspíše rozrušovat klienty, na druhou stranu smrt je součástí těchto zařízení a 

neměla by být vytěsňována.

Klienti  považují  za  své  nejbližší  nejčastěji  členy  rodiny  (kromě  těch,  co  rodinu 

nemají jako Inf 2 a Pen 2). Mají s nimi velmi dobré vztahy, avšak nechtějí s nimi bydlet a 

46 Př. Inf 5: „... máme psycholožku, takže k ní můžete jít a všechno jí říct … ona se ptala prostě na  
rodinu a na takovýhle věci a ono to ze mě taknějak opadávalo, že jo, protože jsem měla opravdu strašný  
potíže, že je to teda dobrý, a ona říkala pak, kdykoliv přijďte, budeme se bavit, budeme tohle. Takže já  
tam můžu za ní kdykoliv jít a mam v ní takovou oporu.“

47 Př. Inf 5: „Kdežto tady jsou některý vopravdu, jak se říká, na hlavičku, a to já jsem vždycky valila  
voči, protože mam tam vedle sebe pani, to je příbuzná jednoho herce, tak tu napadla jedna tady, těch  
slov co tam, ty ku..., ty svi.., já ti držku rozbiju, já ti jí rozšlapu. Tak říkam, jako co to je?“

48 Inf 1: „Takže jako třeba večer jsme se s nima bavili a ráno už nebyli. Tady vždycky lítaly rakve a  
takový... tak to jsem jako venku nikdy nezažila. Takže to na nás jako působí. Ale oni nám to teďko zase  
jako nechtěj říkat. A prostě když se zeptáme, kde ta pani je, tak oni řeknou- ale neptejte se na to. Nechtěj  
o tom mluvit. Tak jsem říkala zas, že to neni dobrý, že to jsou lidi a že by si zasloužili, abychom tu  
památku taknějak... jsem dávala vždycky kytičku na stůl, tak jsem dala vždycky na to místo její postavila  
kytičku, no a teď už to nechtěji, no tak se to nedělá.“
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sami si zvolili odchod do Domova49. Potvrzují tak závěry Výzkumu střední generace 2004 

uvedeného  v  teoretické  části,  který  tvrdil,  že  soužití  s  vlastními  dětmi  je  ještě  více 

neoblíbené než žití v domově pro seniory. Informátoři se shodovali, že si chtějí udržet svou 

samostatnost, nezávislost a hlavně nechtějí své blízké obtěžovat, ačkoliv vědí, že v nich 

mají oporu. Naopak jim často také chtěli pomoci a přenechat svůj byt50. Pro informátory 

bylo podstatné zachovat si své soukromí a tento konfort dopřát i své rodině51. Uvědomují 

si, že péče o seniora je časově náročná a přesto jim nikdy nezajistí vše potřebné52, navíc 

mezigenerační soužití přináší další komplikace53. Informátoři také uváděli, že mezi starší 

generací se stejnými problémi je jim lépe a mají svůj klid. Situaci trefně vystihli Inf 754 a 

Inf 955. S rodinou se často vídají – frekvence osobního kontaktu se pohybuje kolem 7-14 

dnů,  pokud  bydlí  v  Praze  a  okolí,  když  je  kontakt  slabší,  tak  nejčastější  příčinou  je 

vzdálenost a finance za cestu (všichni z nich jsou však téměř v každodenním kontaktu přes 

telefon nebo internet56).  Dokud jsou pohyblivější a aktivnější,  tak jezdí spíše senioři na 

návštěvy za rodinou (hlavně v létě57 a na svátky58)  - důvodem je příliš malý pokoj pro 

49 Př. Inf 1: „No tak já jsem jako dala byt vnučce. No tak jsem věděla, že bych tam nerada jako s nima  
bydlela. Tak jsem šla na magistrát a chtěla jsem pension.“

50 Př. Inf 11: „A chtěl jsem prostě za každou cenu, já nepotřeboval třípokoják joo, starej chlap už, a  
mě ho bylo líto, já mam tři kluky, dva už byli zabezpečený a tenhleten mě připadalo, že by potřeboval  
taky trochu takový svobody, aby tam dědek nepřekážel :-) No prostě jsem se obětoval a nechal jsem mu  
ten byt a šel sem sem.“

51 Př. Inf 9: „Tak já jsem říkala synovi, podívej, já prostě tady sama nemůžu bejt v bytě, abych to  
platila, k vám se stěhovat taky nebudu, protože já chci mít klid a chci, aby vy ste taky měli klid. No tak  
on říkal, tak já se ti podívam po tom domově.“

52 Pen 2: „Když máte doma někoho letitějšího, tak furt máte pocit, že se o něj staráte, že má všechno  
pohodlí, že má všechno a ono ty nároky se posouvaj. Ne že by byli náročnější, starej člověk je  hodně  
skromnej, ale za to se hledí na tu kvalitu.“

53 Př. Inf 1: „No a tak jako chce, já tam mam u ní jednu místnost, tak abych tam přišla k ní bydlet. No  
a to jako jsem taky říkala, já prostě nejsem taková, že bych jako, já se jako do všeho pletu, to jo, pořád  
chci pomáhat, tojo, to voni moc nechtěj, a s tim jejim manželem si jako moc nerozumíme.“

54 Inf 7: „Mně se tady líbí taková určitá samostatnost. I kdybych mohl být u dcery nebo někde, ale tady  
prostě je společnost mých vrstevníků, s kterýma si možná dobře rozumim a to je pro mě velice důležitý.  
Taky si myslim, že nejsem na obtíž, přecejenom ti naši mladí, i když jsou dobrý, jsou v plnym zápřahu,  
maj jiné starosti, jinak se na všechno dívají, no je to trošku jinak. Takže já se tady cítím dobře.“

55 Inf 9:  „Tak jsem je nechtěla rušit.  Vidíte, oni  sem jezdí  každej tejden, takže se  dobře snášíme.  
Dokonce snacha mi pere a všechno. Víte, já s těma svejma nemocma, co jsem měla a co mam, tak jsem  
radši sama, abych nikoho nevotravovala. Už radši jsem takhle no.“

56 Př. Inf 6: „A jinak jako máme kontakt, tady si pořád telefonujeme. Já mam vybraný určitý lidi, který  
mam soboty, neděle a svátky zdarma... No takže já si hodně telefonuju s lidma a se synem, tak 4-5x za  
den si voláme. Že si všechno řeknem. Nebo se snachou, s vnučkou. Že si všechno vypovídáme, všechno o  
sobě víme no.“
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přijímání návštěv v Domově59 a také vytíženost příbuzných60 (senioři mají více volného 

času a  tak jim nevadí  trávit  ho na cestách,  berou to  jako výlet).  Jako svůj  domov ale 

vnímají svůj byteček v Domově, kde mají své věci, své známé a jsou tam spokojení. U 

rodiny se jim ani nechce zůstávat delší dobu, jelikož ti mají své povinnosti, chodí do práce 

a  senioři  by  byli  u  nich  v  bytě  stejně  sami61. Tento  faktor  se  také  často  objevoval  v 

motivacích pro nastěhování  do Domova62, i  když více než potřeba sociálního kontaktu 

silněji převládalo praktické hledisko, že se v případě nehody snadno dovolají pomoci63.

Klienti obvykle pozvolna ztrácejí kontakt s předchozím životem (prostředím). Jsou 

sice hodně vázáni na rodinu, ale jinak žijí svůj život převážně uvnitř Domova (stačí jim 

to64), aniž by se seznamovali s jeho okolím či pokračovali ve vztazích z dřívějška. Ačkoliv 

někteří z  nich měli nebo mají dobré dlouholeté přátele, moc se s nimi nestýkají. Někteří už 

zemřeli65 a někteří jsou zase často nemocní a řeší zdravotní neduhy66. Přerušení osobního 

kontaktu vychází ale především z pokročilejšího věku samotných klientů (průměrný věk je 

kolem 85 let) a jejich menší mobility v současnosti, přičemž významější je právě druhý 

57 Př.  Inf 3: „Jináč oni by přijeli  tam od nás ze Smíchova, ale já jsem to nechtěla,  protože je to  
vopravdu hodinu a čtvrt. A tam jít do cukrárny, na jídlo do restaurace a já abych měla na restaurace,  
taky nemam peníze. Tak jsem říkala, počkej, až bude léto. To pak můžu v sobotu nebo v neděli nebo ve  
středu, když máme studenou večeři takzvanou, tak odpoledne se můžu uvolnit.“

58 Př. Inf 7: „...oni sem jezdí, občas se tu zastaví a většinou teda já jezdim k nim do toho Brandýsa.  
Takže mám ty vztahy dobré. Na Vánoce tam jezdim samozřejmě, na různý svátky, ty svátky mam vždycky  
napsaný v kalendáři, že jo.“

59 Př.  Inf  10:  „A pak mam druhou vnučku,  ta  má dva kluky,  takový rošťáky :-)  No ty  by to  tady  
zbořili. :-) To až bude hezky, tak ať přijdou. Budou venku :-) … To víte, kluci. A tady v tý místnůstce, to  
víte, tady nemůžou moc. Pani sousedka všechno slyší, protože tady je všechno slyšet.“

60 Př. Inf 5: „Nemůžou. Oni jsou hrozně daleko, no daleko, ale prostě časově to nemůžou stihnout, tak  
jsem tam kolikrát už byla já za nima“

61 Př. Inf 3: „...tak to večír jedu k našim třeba, jsem tam do rána, ráno si jdu na krev nebo si to oběhnu  
a pak jedu domu. Protože oni jsou v práci, tak má to cenu, tam sedět, nemá. Abych na ně čekala do  
večera, nebudu. Já říkam, dejte mě pokoj, já pojedu. :-)

62 Př. Inf 4: „Já jsem se stěhovala, protože doma bych byla sama.“

63 Př. Inf 3: „Kdybych byla doma, tak tam nebudu mít nikoho, měla bych tam jen ty sousedky. Kdyby se  
mi něco stalo, tak taky nemam. Ta co bydlela vedle, ta špatně slyšela, sluchátka nenosí, tak tam se  
nedozvonim, tak jedině na tu spodní, teď budou vobě třeba pryč a co já bych. A třetí, čtvrtý jsou v práci.  
Musí to člověk brát z praktickýho hlediska. A co mě tady, mně tady nic neschází.“

64 Př. Inf 1: „Tady jo, tady mam spoustu kamarádů a známých.“

65 Př. Inf 2: „Tak těch pár nebožtíků nechodí.“

66 Př.  Pen 1: „A já mam takový známý, je nás 5, čtyři ženský a jedný z nich manžel teda. Oni jsou  
mladší než já, kolem sedmdesátky. Jezdili jsme na rekreace a k moři společně, leta letoucí. Tak pořád  
udržujeme ty styky. Ale oni říkají, že jsem z nich nejzdravější :-) … Já: A stýkáte se i teď? Pen 1: Jo jo.  
Ale říkam, ten marodí, ta marodí, toho klepla mrtvička, tak už nemůže autem...“
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prvek67. V Domově tak najdeme dvě skupiny obyvatel: a) pohybově zdatnější a b) méně 

mobilní. Druhá skupina je odkázaná na návštěvy svých přátel v Domově68 a na telefonní 

kontakt, který je opět hojně využíván. První skupina občas vyráží do centra Prahy, kde se 

potkávají se svými dřívějšími známými, i do blízkého okolí69. Tyto výlety jsou závislé na 

pěkném počasí (v zimě klienti mimo Domov téměř nevycházejí70) a na dopravním spojení, 

kteří si někteří chválí71 a někteří v něm vidí značné rezervy72. Pro obě skupiny platí, že 

pokud  nějaké  přátele  mimo Domov mají,  nezapojují  je  do  života  v  něm,  jsou  to  dva 

oddělené světy (totéž platí i pro rodinu).

3.9.2. Oblast samosprávy volnočasových aktivit

Volnočasových organizovaných aktivit  (více či  méně pravidelných) je v Domově 

opravdu hodně a jsou různorodé73. Senioři se o nich dozvídají každý den prostřednictvím 

ranního hlášení rozhlasu,  z velké vývěsné tabule v hlavní hale či  jim je jednou za čas 

(zhruba rok)  předán úplný výpis  aktuálních  aktivit  a  věštník  informující  o  zajímavých 

plánovaných  a  již  proběhlých  akcích.  Součástí  adaptačního  procesu  je  také  seznámení 

klientů s aktivitami a jejich uvedení zde, aby měli možnost poznat prostředí, neměli ostych 

67 Př. Inf 1:  „Měla jsem spoustu přátel. Ale teď nějak to všechno odpadlo, protože mě už to nebaví  
pořád někam dojíždět.  Já už jsem teďka nějaká taková to.  Takže  škoda. Mam teda jednu takovou  
kamarádku, ta mi pořád volá, s tou se teda kamarádim dlouho...“

68 Př. Inf 8: „A já mam jednu,  je to bejvalá sousedka, z toho Karlína, … No, ta za mnou chodí každej  
tejden, dneska zrovna příde. … A vždycky je tady se mnou celý půl dne, v úterý, takže si povídáme, dáme  
si kafe a takže aspoň to.“

69 Př. Inf 7:  „Po městě jezdim, když si to tu prohlížim kolem po těch uličkách, zajedu až ke břehum  
Vltavy a tam si to prohlížim, s každym se bavim a má tam někdo pejska, tak se bavim o pejskovi, má tam  
někdo kolo, tak se bavim o kole. Je to taková legrace. A vždycky si tak hodinku pojezdim. V létě teda,  
teď v zimě ne. A je to fajn.“

70 Př.  Inf 6: „Jinak já jsem za nima vždycky dojížděla na půl dne, ale teď už mi to tak nejde, no.  
Uvidim potom na jaře, no.“

71 Př. Inf 6: „Tady mam prostě kousek na autobus, asi pět minut, ten mě doveze asi zase za 5 minut na  
metru, no a když jste na metru, tak to můžete už všude po celý Praze, to je strašná výhoda.“

72 Př. Pen 2: „...kdyby chtěl někdo za váma a neměl auto, tak ať rovnou vzdá. To by musel jít pár stanic  
pěšky. A když už něco zařadí, tak je to vysokopodlažní. A pro nás je nepochopitelný, že v oblasti, kde  
jsou starý lidi se vyřadí doprava, která je de facto spojuje s normálním životem, do biografu, do divadla  
musíte odtuď jet. “

73 Př. Inf 5: „...tady je to takový, že máte i různý akce tady jsou, třeba ty Šikulky nebo keramika, na ten  
film se můžete podívat nebo různý takový, co vás baví, co byste chtěla dělat, tak se tomu tady můžete  
věnovat.“
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přijít, ale zároveň měli možnost se sami rozhodnout, zda aktivitu chtějí navštěvovat74. Ze 

soukromích  vlasních  aktivit  je  nejfrekventovanější  čtení,  koukání  na  televizi,  luštění 

křížovek, povídání s ostatními klienty,  posezení na balkoně či předzahrádce, procházky 

kolem Domova,  u  pohybově  zdatnějších  seniorů  jsou  to  pak  výlety  do  centra  Prahy75 

(uskutečňujících se ale jen za hezkého počasí, v zimě vůbec76). Ve zbytku volného času 

uklízí, přeperou si, starají se o svou hygienu, navštěvují lékaře a odpočívají.

Každý týden či  několikrát  do  týdne  se  odehrávají  pravidelné  aktivity  viz  tab  5: 

Přehled volnočasových aktivit (kapitola 3.5.3.4.), přičemž na každou z nich dochází zhruba 

10 klientů. Jejich největší motivací k aktivitám je nějak se zabavit77, být užiteční (vyrábět 

např.  věci  na  výstavu),  zlepšit  své  zdraví  (proto  chodí  na  cvičení  a  paměťové  hry), 

popovídat  a  zasmát  se  s  ostatními obyvateli  a  občerstvení  spojené s  aktivitou78.  Až na 

informátorku  9,  která  má  pocit,  že  už  má  život  za  sebou  a  nikam  se  jí  nechce79 a 

informátorku 4, kterou společnost ostatních klientů nezajímá80, tak každý z informátorů 

někdy  nějakou  aktivitu  navštěvoval.  Ačkoliv  někteří  z  nich  uváděli,  že  cca  polovina 

ostatních  obyvatel  Domova  nemá o  nic  zájem nebo jen  pozorují  své  okolí81. V tomto 

74 Př. Inf 3: „Prostě tam je to vypsaný, kam můžeme jít nebo jakej je program. Když budu chtít, tak tam  
půjdu, když nebudu chtít, tak tam nepůjdu. Že to neni nucený, že prostě každej si jde podle toho, jak mu  
to vyhovuje.“
Inf 10: „No můžu. Můžu a nemusim no, to mi žádnej nenutí.“

75 Inf 2: „Já jezdim hrozně rád do tý Prahy :-) Odjakživa. To jsem vždycky sednul na metro a jel třeba  
na Pankrác nebo na Smíchov a tak a tam jsem to všechno vomet, prochodil, šel jsem tam do cukrárny,  
cukrárny to je moje slabost.“

76 Př. Inf 10: „Tak teď necestuju prakticky, čekam až bude hezky.“

77 Př. Inf 8: „Já bych se tu nudila strašně, já bych se zbláznila, já musim mít pořád nějakou činnost.“

78 Př. Inf 2:  „...nakonec mě ukecali a jel jsem tam a zjistil jsem, že tam je ohromná zábava, že to  
ohromně funguje, že dostanem k svačině párek, já mám hrozně rád párky :-)
Inf 5 mluví o společném vaření: „Peče se tady každou středu, tak můžeme na to chodit. Protože to jsou  
děvčata, ty to upečou, tak to rozkrájej a dávaj nám to tam a k tomu nám dávaj kafíčko a takovýhle věci.“

79 Inf 9: „Nee. Nikam nechodim. Na koncert nechodim, nikam nechodim. … Už mi nikam nedostanete.  
Už ne :-) … To už je všechno za mnou, má zlatá. Kdybyste věděla, co všechno je za mnou. Tak byste asi  
koukala.“

80 Inf 4: „Já tady totiž takhle jsem sama. Vono je tady víc pokojů takhle samotnejch. Ale já se s nikym  
nekamarádim, než je sestřička jedna sem přijde ráno a vodpoledne než jde domu. … Chodí sem dcery  
dvakrát za tejden obě, ty se o mě starají jako. No. No ale jinak jsem tady řikam sama. A vůbec mi to  
nevadí.“

81 Př. Inf 2: „Ale potom je asi právě určitá část lidí, kterejch nebude málo, ale to už omíláme dokola,  
že jsou prostě takový  apatický a ani už nemaj o nic zájem. … To sem ale zřejmě patří taky. To je nedílná  
součást těch domovů, ale to je nejen tady, všech, prostě nemají k ničemu vztah nebo zájem.“ 
Inf 3: „A pak je tady hodně takovejch těch, jak tam sedí tam u jídelny, voni ven nejdou, voni se ani  
nebavěj, jenom tam seděj...“
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ohledu  nemám  dostatek  podladů  pro  posouzení  situace,  avšak  určitá  spojitost  je  opět 

možná s postupným stárnutím klientů (zvyšováním průměrného věku v Domově) a tudíž 

upadání zájmu o sdružování, jak potvrzuje např. Inf 182. Inf.2 naopak vidí příčinu v české 

povaze83. Ovšem většina informátorů se volnočasových aktivit účastní a je s nimi velmi 

spokojená. Podle neformálních rozhovorů s ostatními klienty se ukázalo, že hodně z nich je 

některak  činných,  je  tedy  možné,  že  informátoři  mají  vůči  ostatním pouze  předsudky, 

jelikož je nepotkávají na aktivitách, kam sami docházejí,  nebo jsem při mém pobytu v 

instituci  neměla  štěstí  a  narazila  jen  na  dvě  takové  klientky  (i  když  je  velmi 

pravděpodobné, že takových v Domově bude více).

Nabízené aktivity jsou dlouhodobě zavedené a moc se nemění84. Jejich zachování je 

závislé  především  na  jejich  návštěvnosti85,  což  někdy  přináší  rozporuplné  výsledky86. 

Klienti ovlivňují spíše drobnosti než jejich celkovou podobu, mohou se například domluvit 

na  přesné  náplni  aktivit  (př.  na  Šikulkách87)  či  diskutovat,  jak  jednotlivé  akce  časově 

sladit88. S nápady, jak upravit  stávající  aktivity nebo přijít  s něčím novým mohou buď 

přímo na aktivitách nebo se jednou za měsíc  pořádají  na každém patře „haly“,  kde se 

sociální pracovnice ptá na jejich návrhy, ale také na jakékoliv připomínky týkající se nejen 

82 Inf 1: „ ...jsme tady byli mladší, takže tady nebyl nikdo nemocnej. … to jsme tu ještě všichni běhali  
takhle kolem a všichni jsme se scházeli a navštěvovali jsme se a takový ty Silvestry a Vánoce jsme  
strávili vždycky na patrech tam nahoře ve třetim.“

83 Inf 2:„Já mám takovej  dojem, že v první  řadě je  to  do značný míry česká vlastnost,  bych řek,  
vopravdu, spíš se tak držet zpátky. I ti naši dědečkové a pradědečkové, kteří žili v jiných režimech, tak  
mam takovej dojem, že...; Ale tak mam pocit, ale to si vymejšlim, teoretizuju, ale spíš mam pocit, že ta  
naše mentalita až do toho starýho Rakouska byla spíš taková bejt doma a ...; si člověk jako v duchu  
říká, jaká je mentalita běžných obyčejných Francouzů nebo Italů a třeba už v důchodu a tak dále. To  
jsou asi ty národy, který mají úplně jinej vztah i k takovýmu, spíš jsou někde pohromadě, spíš se někde  
sejdou, že jo? A Češi zřejmě na tohle tak nějak nejsou.“

84 Př. SP 1: „To už je dlouhodobě a hlavně jsme se sešli a vycházeli jsme z určitých druhů těch aktivit,  
aby se to prostě nějak nekrylo, aby mohli ty lidi v tom týdnu co nejvíc těch aktivit navštívit, že jo.“

85 Př. SP 1: „Ale byly tady nějaký aktivity, kam chodilo málo lidu, no tak bylo jasný, že je to zbytečný.  
Tak buď se to snažilo zlepšit, aby je to víc bavilo, aby jich chodilo víc a nebo se dala jiná aktivita.“

86 Př. Inf 1: „...noo na kino chodim, protože mi říkali teď, že tam musíme chodit, že tam chodí málo  
lidí, že by to zavřeli, jo. No tak se snažim, aby to nezavřeli, tak tam chodíme...“

87 Inf 5: „Jako například jsem říkala, že bych chtěla třeba vyšívat. Tak mi dali vyšívat ty, jak byly  
dříve, jistě vaše maminka nebo babička to měla, ty kuchařky takový.“ 
Inf 8: „No my děláme každá, co nás baví, tak některá tam třeba navlíká korále a někdo tam dělá šije,  
jedna tam šije na panenky...; No já nejradši pletu a háčkuju. …; No to já si řeknu, co bych chtěla. Já  
jsem třeba dělala takový krajkový košilky na hrnky. Koupila jsem po 7 korunách 11 hrnků, takovejch  
normálních na kafe, jak jsou dole užší a nahoru trochu širší. A teď jsem říkala, co bysme na to udělali?“

88 Př. inf 6: „No to by sme se nějak domluvili. Vono se některý ty kroužky překrývaly, tak pak jsme to  
nějak tak sladili, no.“
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aktivit, ale i jejich pobytu v Domově89. Další možností, jak se projevit je oslovit kohokoliv 

ze zaměstnanců nebo napsat připomínku či návrh na papír a hodit ji do speciálního boxu v 

hlavní hale (osobní kontakt je jim však příjemnější než druhý uvedený anonymní způsob). 

Dále se také jednou za půl roku konná hromadné posezení s panem ředitelem, které mívá 

velmi  vysokou  účast90 (klienti,  kteří  neznají  nebo  neupřednostňují  předchozí  vypsané 

možnosti, často uváděli, že s problémem by šli přímo za panem ředitelem nebo za jeho 

zástupkyní). Podle Inf 2, však někteří obyvatelé ani neví, jak správně se ptát a na co91, 

neradi  také  obtěžují,  ale  pokud  je  něco  skutečně  trápí,  nemají  problém  se  ozvat. 

Informátoři 1 a 11 však obavu vyjádřili92 V každém případě ale klienti spíše řeší právě 

záležitosti  vztahující  se  k  celkovému chodu Domova  (zejména  jídlo)  než  volnočasové 

aktivity. Jejich iniciativa je v tomto směru opravdu malá a nechávají vše na personálu, 

jejichž činnost jim ale naprosto vyhovuje (Informátoři si pochvalovali například kreativitu 

personálu při pořádání výstavy Střípky našich životů93). 

89 Př. poznámka z terénního deníku z 22.1.2014: „SP říkala, že nemá nic nového, tak aby každý řekl,  
co se mu tam líbilo, nějaké doporučení, vyzívala je, aby něco řekli, nějakou připomínku nebo co se jim  
líbilo, že i když se jim tam líbí, že stejně je co zlepšovat. Ujišťovala je, že jim vyjde vstříc, bude se snažit  
pomoct nebo že alespoň ostatní rádi uslyší pochvalu, jestli nemají připomínku. Nebo aby alespoň řekli,  
jak se měli.“ 
Inf 3: „To máme každý měsíc, tady máme sezení, kde prostě nějaký požadavky nebo tak něco, prostě si  
popovídáme, přivítáme ty nový nájemníky a tak.“

90 Př.  KOO1:  „...  vždycky  probíhá  jednou  nebo  dvakrát  do  roka  setkání  s  ředitelem.  To  bývá  v  
kulturním sále, tam na to chodí docela dost lidí a mají možnost se ředitele přímo zeptat na nějaký věci,  
co je zajímají. On jim teda řekne takový ty obecný věci, co je zrovna aktuální a důležitýho a oni mají  
možnost se zeptat na svoje věci, když chtějí.

91 Inf 2: „Takže všechno se vám tady nějakym způsobem zařídí nebo doporučí nebo něco někam. Ale  
jako teď zas přidávam, jsou tu taky babky, který byly celej život doma, že vařily, děti měly a podobně a  
byly zvyklý, že za ně všechno vyřídí manžel, že jo, včetně činže a lektroměru a já nevim, všeho možnýho.  
No a potom třeba ovdověly nebo se dostanou sem a ty lidi se prostě to tady vidíte, oni se neumí zeptat,  
co by vlastně potřebovaly. A těch není málo. Nejen tady u nás , ale ve všech domovech důchodců.“

92 Inf 1: „No jo, ale říkala jsem si, že když se tam podepíšu, tak budou mít zase vztek, že já do toho zas  
vrtam jako vždycky. Tak to ne. Ale když se nepodepíšu, tak je to blbý, třeba budou hledat to písmo, kdo  
to napsal :-) Voni by mě třeba vyhodili. Tak to ne. Ale nedalo mi to, potkala jsem ředitele a říkam mu-  
nezlobte se...“; 
Inf 11: „Tohle je horší tohleto. To se mi tady nelíbí. Že tady je... takový nepopulární něco kritizovat, jo.  
A nějaký anonymy psát nebo tak něco, to se mi nějak nechce. Protože spousta věcí se dá kritizovat.  
Třeba jídlo, jo. Ale tam jsou takový knihy v tý jídelně, no a když tam budu psát stížnosti a podepíšu se  
pod to, tak ty servírky nebo ty, tak voni se namíchnou a každá má padesát možností vám votrávit život  
zase, a v mezích zákona.“ Já: A co to říct na halách? Inf 11: „No tak tam se občas semtam něco řekne,  
no. To jo no. Ale zase musí být člověk taknějak vopatrnej, nevim no.“

93 Př. Inf 7: „iniciativa domova je tady dobrá, že někdo tady vymýšlí takový akce, který jsou opravdu  
zajímavý. Jako tady ta výstava- Střípky našich životů, kde byli různý věci, který jsme dřív od našich  
babiček, od našich maminek znali, tak člověk je vidí a vrací se do toho, o těch dvacet až čtyřicet let  
zpátky, to je zajímavý. Takže oni nám dělají takový různý akce, který opravdu mají význam, mně se to  
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Z rozhovorů vyplynulo, že dříve v Domově fungoval výbor seniorů, jehož členové 

zastupovali  zájmy  klientů  a  tlumočili  je  vedení.  Informátorům  přišla  jejich  činnost 

užitečná, ale nikdo z nich by nechtěl být ve výboru osobně činný. Nejčastějším důvodem 

byl odpor k funkcím a povinnosti navíc94. Výbor se nakonec zhruba před 5 lety rozpadl 

právě z důvodu neschopnosti ustavení dalších členů95. Pro klienty je pohodlnější vyřizovat 

své problémy jen prostřednictvím personálu právě na výše zmíněných setkáních (nejčastěji 

halách96). Navíc informátoři měli pocit, že by se senioři vzájemně stejně nedohodli a je 

lepší, když převezme vedení někdo s autoritou97. Problém nastává, pokud nevycházejí s 

ostatními obyvateli z patra a na haly tímpádem nechodí. S připomínkami ale pak oslovují 

přímo personál mimo vyhrazená setkání98.

líbí. Je vidět, že o tom přemýšlí, co by nás asi mohlo zajímat, že v tomhletom tady to vedení pracuje  
dobře, si myslim.“ 
Inf 11: „To byla krásná výstava, vopravdu se povedla. A ty holky z tý sociálky nechaly o tom udělat  
takovejhle kalendář. A tam byly prostě vystavený věci, který prostě se používaly ta generace těhletěch  
babiček a třeba ještě jejích předchůdců, starodávný třeba tady gramofon.“

94 Př. Inf 11:  „Nevim, mně by to taky nějak moc nebavilo zrovna.  … Nevim, já na nějaký funkce...  
někdo si na funkce potrpí, jo, třeba v tom i žil zamlada, já nevim no.“

95 Př. Inf 2: „No bejval tady výbor obyvatel, kterej se právě zajímal i o takový ty zájezdy kulturní a tak  
podobně. Ale poněvač jednou za rok za dva roky se to volilo znova, tak to jsem tady několik těch voleb  
zažil, ale poslední byly asi 4 roky zpátky to bude. Tak zase byla svolaná ta schůze těch zájemců, kdo se  
tohodle zúčastňoval, no tak se to sešlo. No a teď ty členové toho výboru říkali, my už to děláme třeba  
deset let a už toho máme plný zuby a už si chceme odpočnout, tak ať to zas dělá někdo jinej. Takže by se  
zvolil další výbor, ale on se totálně absolutně nikdo nepřihlásil. … No tak absolutně nikdo o tohle neměl  
zájem. I když to nebylo nikterak namáhavý, ale prostě podobný lidi mentalitou jako já, jenom žádnou  
funkci a tak dále. Takže to dopadlo nakonec tak, že ten končící výbor se už neustavil a rozpadlo se to.  
Což na jednu stranu byl dobrej, že to tak nějak organizoval, postaral se o ty věci, ale chcíplo to. No a  
teďka když jsou nějaký takový věci, tak to dělá někdo z těch děvčat tady v rámci své pracovní náplně,  
žejo.“

96 Př. Inf 7: „Vemte si, že jedna pani tam teďka by chtěla organizovat takovou vlastní jako samosprávu  
těch obyvatel, jenomže nikdo to nechce dělat, pani kterou potom navrhovali, že by to mohla být jedna  
pani, která tady vždycky uvádí ty kulturní akce, tak si mysleli, že by to mohla dělat. A ta povídala, ne já  
to dělat nebudu, protože na to máme tyhle přátelská setkání. A myslim si, že to bylo hlavně z důvodů, že  
to  chtěla  zorganizovat  nějaká  skupinka  dvou  tří  obyvatelek,  hlavně  kvůli  tomu,  že  nejsou  někdy  
spokojené s jídlem nebo se stravou, tak by chtěly, aby někdo převzal zodpovědnost a aby tlumočil tedy  
tohleto. Ale to je věc, kterou klidně můžeme dělat na těch přátelských setkáních. Není potřeba kvůli  
tomuhle organizovat nějaký vlastní výbor a zatěžovat toho člověka. Pani říkala, já to dělat nebudu,  
protože to už skončilo.“

97 Př. Inf 3: „Já nevim, já jsem to nezažila, nevim, já už s takovejhlema těma aktivitama, to už... to pro  
mě neni. :-) Ono stačí to sezení, jeden je pro, jeden je proti, to se nedomluvíte.“

98 Př. Inf 5:  „No já tam mezi ně jako moc nepřijdu, protože já se jim stranim, protože to jsou tady  
některý hrozný drbny, jak se jim říká. A já to nemam todlencto ráda ... No já jsem tam byla jednou nebo  
dvakrát. A já jsem říkala, že když budu něco potřebovat, že za tou sociální pracovnicí dojdu sama a  
řeknu jí to, co a jak.“
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Ve výběru Domova u žádného informátora prvek možnosti samosprávy a ovlivnění 

aktivit  a  chodu organizace  nehrál  podstatnou roli.  Důležité  pro  ně  bylo spíše  zajištění 

primárních potřeb (jídlo, sociální služby, wc na pokoji apod.99) a soukromí (čili poskytnutí 

jednolůžkového pokoje100), případně rozhodovalo to, kam je vezmou nejrychleji101.

Když  se  vrátím  zpět  k  volnočasovým  aktivitám,  klienti  si  raději  vyberou  z 

nabízeného programu, než aby něco sami vymýšleli102. V Domově je jen jediná aktivita, s 

kterou klienti přišli sami, a tou jsou karetní hry103. K jejímu vzniku došlo spíše náhodně, 

kdy  se  pár  přátel  dalo  dohromady  u  stolečku,  začali  se  scházet  pravidelně,  následně 

požádali personál o lepší prostor pro aktivitu a jejich sezení se stala tak zavedená, že byla 

následně zapsána do veřejného programu Domova104. Je to také jediná oficiální aktivita, na 

které není přítomen personál105. Pokud by klientům náhodou něco v programu chybělo, což 

se moc nestává106, tak než aby něco hromadně organizovali  (přináší  to s sebou přílišné 

99 Př. Inf 9: „No a mně se to tu líbilo. Protože je tady hned na pokoji záchod. Ono pro ty starý lidi je to  
důležitý. Protože já když jsem byla v nemocnici a byl tam záchod na chodbě až bůhví kde. A teď tam  
třeba bylo obsazeno, tak ono to je hrozný.“

100 Př. Inf 2: „Ale moje základní podmínka, protože to jsem ještě vybíral, byla že chci jednolůžkovej  
pokoj, jinak to prostě musim nějak přežít, žejo.“

101 Př. Inf 5, která předtím žila v azylovém domě:  „ ...mi dala takovej seznam a tam byly napsaný  
tyhlety domovy důchodců, tak říkam, tak mi dejte třeba do Kobylis, to je jedno. Já hlavně chci bydlet,  
abych se nemusela stále stěhovat z místa na místo...“

102 Př. Inf 2: „Ale spíš se vracim k tomu, že individuelní aktivita lidí je prakticky nulová. A to co  
funguje, tak to funguje nějak z toho, že je to v programu tady.“
Inf 7: „Asi by bylo těžký z tý svý vlastní iniciativy něco tady dělat. Protože by se nenašlo dostatek lidí, ty  
nemoci jsou taky takový, že ten intelekt už neni tak na té úrovni jako býval dříve.“

103 KOO 1: „Karty. Mastěj karty :-) Scházej se, tady někde mam napsané, že si to organizujou sami v  
klubu společenských her, karty a stolní hry v úterý- organizují si sami klienti. Scházejí se většinou v  
knihovně a mastěj žolíky, kanastu.“ 
Inf 6:  „My tady máme takovej karbanickej kroužek, hrajeme karty, jo? Scházíme se v knihovně, pan  
ředitel to dovolil, že si můžeme vzít klíče, vodemknout si a tam prostě si posedíme každý.., takřka každý  
vodpoledne, my sme úplně propadli karbanu...“ 
Inf 7: „Ano! To jo, to jo. Ano, takový detaily, různý akce, to jako jo ty karty, to jsem tady zaznamenal. Je  
zajímavý, že zrovna ženy hrajou karty. Tak to byla z jejich strany aktivita.“

104 Inf 6: „No tak sme ze začátku hráli dva, tři nebo i u vedlejšího stolu zas hrála jiná parta, no a pak  
už sme si na to zvykli, že teda ty čtyry lidi sme se dali dohromady, pak teda i ta pátá, no a prostě tak už  
to vzniklo, že už jsme začali chodit denně.“

105 SP 2: „Protože vim, že jsem tam s nima sedávala a oni už se pak scházeli i v jiný dny :-) Tak jsme  
jim to nechali“

106 Inf  6:  „Noo,  protože  tady  toho  programu je  dost,  takže  myslim,  že  nikdo  si  nic  navíc  ještě  
nevymejšlí. No. Asi takhle.“ Inf 8: „Jako ještě něco navíc. Tak já nevim, zatim žádnej s timhle nepřišel.  
A vono je toho tolik, že to nemůžete ani obsáhnout všecko.“
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povinnosti a odpovědnost, proto tuto práci přenechávají personálu107, tak si tyto činnosti 

dělají soukromě sami či s přáteli108. Klienti též nemají tendence se zabezpečováním aktivit 

pomáhat a pro  přizvání veřejnosti zřejmě nevidí důvod. Od Domova je sympatické, že se 

snaží do vedení některých aktivit zapojovat alespoň seniory, kteří v Domově nežijí (např. 

docházejí do Domova 2 senioři z pensionů - jedna paní předčítá a jeden pán vede hodiny 

Thai či, probíhají přednášky prof. Königové či v Domově vystupuje sdružení Senioři 90+).

Většina aktivit  se odehrává přímo v prostorách Domova. Občas se však pořádají 

posezení  v  zahradě či  výlety  za  kulturou a  jinými zajímavostmi109. Dokud byli  senioři 

mladší, jezdilo se také dvakrát do roka na společné rekreace110.  Pravidelné volnočasové 

aktivity jsou určeny pouze obyvatelům Domova, jelikož jsou hrazeny z jejich měsíčních 

plateb (resp. z jejich příspěvku na péči)111, výjimkou jsou koncerty v kulturním sále, kam 

chodí  i  lidé  z  okolí.  Senioři  také  nevyhledávají  organizované  aktivity  mimo  Domov 

(výjimkou je Inf 11, jenž je členem kulečníkového klubu). Tento nezájem je zapříčiněn 

opět  jejich pohybovými možnostmi,  případně pohodlností,  kdy v Domově mají  natolik 

rozmatiný program, že je nic nenutí hledat vyžítí ještě jinde, nezanedbatelným faktorem je 

také množství peněz, které mají k dispozici (po zaplacení nákladů v Domově jim zbývá jen 

minimum, které navíc raději věnují  rodině).  Kromě občasných výletů s Domovem (pro 

107 Př.  Inf  5  odpověděla  na  otázku,  zda  by  sama zorganizovala  nějakou aktivitu,  pokud by  jí  v 
Domově chyběla: „No tak já nevim. Oni spíš to zajišťujou tyhlety sociální pracovnice.“

108 Př. Inf 3:  „Tak my se domluvíme u jídla. A když, tak tam potom sedíme po tom jídle, ale tak se  
jeden s druhym domluví.“ 
Inf 6: „My jsme si nějak vystačili sami. Jak vam řikam, ty soboty, neděle jsme měli svoje programy, to  
jsme si vždycky našly nějakou výstavu, určitě něco bylo, no a jak řikam voni dost tady něco pořádali.“
Inf 7:  „No a vyjíždíme hlavně v létě, teďka se bojim, nemam už ty dobrý nervy jako jsem míval za  
mlada. Ale jinak v létě jedeme na některý zámek, tak si to prohlédneme a zajdem do zámeckých zahrad  
a vináren, proč ne.“

109 Př. Inf 6: „Ty výlety byly, no do Botanický zahrady třeba tadyhle to máme kousek, tam jsme taky  
několikrát byli.“

110 Inf 1: „na jaře se jezdilo ještě v květnu než byly prázdniny, tak se jezdilo na Větrov na dovolenou  
na tejden a vždycky je tam vodvážel tenhle autobus, protože ono se jich tam vejde asi osm, tak jel  
vždycky dvakrát, tak tam strávili tejden, strašně se jim tam líbilo. A potom na houby na podzim. Tak to  
jezdili na tejden tý rekreace, tak to se jim líbilo. No ale to už ani to neni. A potom jezdili po tý Praze  
jako na večerní Prahu. No a letos říkali, že už se přihlásilo málo lidí, tak se to už ani nekonalo. Už to  
vodpadá no.“

111 Př. Pen 1: „...jako já jsem to jako zakládala, byla jsem spoluzakladatelkou, tak jako mě vzali na  
milost  a  ještě  jednu pani,  že  tam jako  můžem,  ale  jináč  tam z  pensionů  jako  nechodí,  že  to  jako  
neplatíme. Myslim tu keramiku, že jo, ten vedoucí a ten provoz, to je vlastně placený důchoďákem. Ale  
já  jsem taky  hodně  pomáhala,  dokud jsem viděla,  dokud jsem mohla,  tak  jsem pomáhala  při  těch  
konzertech a vozit vozejčkáře jsem různě pomáhala a tak. Tak jsem tam byla dost činná, se dá říct. Tak  
to vzali v úvahu. “
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hrstku lidí112), svých soukromích aktivit s přáteli či samostatnými výjezdy do města, tak 

klienti nemají kontakt s okolním světem a jsou izolovaní v instituci.

3.9.3. Oblast spolupráce (dobrovolnictví)

Z výpovědí informátorů vyplynuly čtyři významné faktory, které ovlivňují pomoc 

druhým lidem (pohyblivost,  pocit  náročnosti  předchozího života,  orientace na rodinu a 

pohlaví). Potvrzuje se pravidlo, že ženy jsou více sociálně zaměřené a mají sklon pomáhat 

slabším, zatímco muži jsou spíše individualisté, co se snaží být samostatní, nezávislí na 

ostatních a totéž čekají i od druhých113, i když pokud mají dostatek sil, tak jsou ochotni 

vypomáhat  s  drobnostmi,  ovšem  nic  většího  a  dlouhodobějšího,  co  by  je  vázalo  a 

znamenalo by větší odpovědnost114. Je však nutné vzít v úvahu, že jsem mluvila pouze se 

třemi muži. Ženy však obecně mají větší potřebu být užitečné a pečovat o druhé, tento 

jejich „pud“ je  navíc umocněn pokud  jim šli  jejich rodiče či  blízcí  příkladem115 nebo 

pokud byly zvyklé pečovat o rodinu116. Jestliže jejich zdraví a mobilita jsou dostatečné, 

snaží se v Domově o vzájemnou výpomoc, ale jelikož mají zabezpečen všechen konfort117, 

112 Př. Inf 8: „Oni maj takový auto, že jako těch vozejků se tam moc nevejde. Tam se vejde asi 6 lidí  
celkem a zase by mi museli ten vozejk vozit s sebou. Takže když byla třeba výstava v Lysý nad Labem,  
tak já jsem sama řekla, že nepojedu. Protože vim, že bych obtěžovala.“ 
Inf 10: „Ale ty lidi se můžou vyžít. A taky se někam jezdí, někde byli, já nevim, to berou jenom určitý  
lidi. Na nějaký ty výstavy, myslim, že byli v Lysí nad Labem. Ale to jsou jen některý lidi zase, ono se jich  
moc do toho autobusu nevejde.“

113 Př. Inf  2:  „Tak  teď  abych  byl  zas  asi  jako  spravedlivej,  poněvadž  já  sám nic  nepotřebuju  a  
vyhejbam se tomu, abych něco potřeboval, a když něco potřebuju, tak se zeptam a nebo si to umim  
zařídit.  Tak  já  se  přiznam,  že  já  jsem  byl  vždycky  takovej  individualista,  takže  v  tomhle  směru  
nepotřebuju vůbec nic. … No takhle možná že jsou tady sem tam některý ty klientky, u chlapů to tolik  
nefunguje, ale ženský spíš si tak něco pomůžou, že si nakoupí, ale sem tam jenom, individuálně.“

114 Př. Inf 7: „Stejně za mnou chodí, když potřebujou, ale to jsou maličkosti, to mě nezatíží, praskne  
jim žárovka, neni tady žádný údržbář v sobotu a v neděli, no tak to nahodim, přecejen pro ženy je to  
složitější, pojistky a tohle všechno. Takže kolikrát pomůžu, takovýhle maličkosti jo...“

115 Př. Pen 1: „Můj otec byl farář a dělal ty bohulibé skutky. A já chtěla pomáhat v Africe. To bylo  
spojený s tim, že jsem prostě chtěla cestovat, nesedět doma na zadku a bejt někomu prospěšná.“

116 Př. Inf 1: „Ale jsem pomáhací, já jsem tak zvyklá. Já jak mam adoptivní dceru, tak ona prostě moc  
nebyla na pořádek a výchovu dětí, i když jsme se o ní starali, tak prostě na to nebyla. Ona měla tři děti,  
takže já prostě každej den z práce jsem tam musela jít, uklidit, uvařit a vypadnout. … No a já byla  
pořád zvyklá se o někoho starat.“

117 Př. Inf 2:  „Ale hlavní důvod je, že tady vopravdu každej všechno má, do posledního puntíčku.  
Takže vopravdu nic nepotřebuje. … Jak si lidi pomáhaj, tak málo lidí si tu pomáhaj, ale ne ve špatnym  
slova smyslu, ale že nemaj co pomáhat, poněvač všechno někdo zařídí jinej.“
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jedná  se  opět  o  pomoc  drobnějšího  rázu118. Svůj  závazek  však  berou  velmi  vážně  a 

zodpovědně, až je někdy dokonce omezuje119. Největší motivací k těmto činnostem není 

nějaká hmotná odměna, ale pocit užitečnosti, potřebnosti či obyčejná pochvala, nesmí se to 

však  brát  jako  samozřejmost120. Přibližně  polovina  informátorek  však  uváděla,  že  v 

Domově nikomu nepomáhají. Příčnou je vlastní špatná mobilita121, soustředění se jen na 

pomoc vlastní rodině122 či pocit, že už byly v životě prospěšné dost, mají odpracováno a 

chtějí svůj klid a odpočinek123. Domov se v tomto ohledu příliš nezapojuje (jeho cílem je 

zabezpečit seniorům služby). Pokud si pracovníci všimnou, že má někdo tyto tendence, 

snaží se ho v nich podporovat a být nápomocní124, ale nevypisují se žádné oficiální nabídky 

a projekty týkající se angažovanosti seniorů.

Domov spolupracuje s řadou organizací, skupin i jednotlivců. Jedná se o spolupráci s 

mateřskou školkou, se základními školami125, různými hudebními a tanečními soubory, ze 

strany  jednotlivců  to  je  předčítání,  bohoslužby,  návštěvy  jeptišek,  cvičení  Thai  či, 

118 Př. Inf  6:  „No to  joo,  prostě  se  snašim třeba  někomu tady  něco  přinést  nebo ohřát  čaj  a  v  
mikrovlnce a takovou menší službičku, tak to jo, to ráda pomůžu no.“
Inf 3: „A pak přišla ta pani tady od naproti, ta byla nemocná, tak jsem se zase tak nějak věnovala jí,  
protože přece jenom to mam k ní blíž, když by něco... Prostě taknějak se snažim pomoc, když někdo  
potřebuje, protože přeci jenom sestřičky nemají pořád čas, aby to pořád procházely. … Tak když já  
vidim, pani zezadu taky teďka marodí, tak já jí nakoupim vody nebo ji přinesu tohleto támhleto. Snažim  
se tak nějak.“

119 Př. Inf 1: „Vždycky si tady jako udělam kamaráda a ten pak jako nemůže, takže já jsem prostě  
odkázaná na to mu pomáhat než umře. … Pořád o někoho jsem se starala, a o mámu jsem se starala.  
Všecko jsem. Ale já už teď nechci, já už bych taky chtěla žít. Jsem říkala, já mám třeba rok života a tak  
bych si ho chtěla užít podle svýho. No a to nejde. Protože teď už jsem pořád vázaná na něco, že musim,  
a to mě jako štve. Ale nedokážu to ukončit.“

120 Př. Inf 1:  „..já to nedokážu si žít  svůj život,  omezit to a nechat druhé na holičkách, když mě  
potřebují. Neni to dobrý. A neni za to vděk. Protože to je samozřejmost. Zajedno. A jako to mě mrzí. A já  
nechci aby mi někdo něco dával, já neumím přijímat totiž, já dávat jo, ale přijímat ne. … Ale já říkam,  
mě stačí pochválit, mě když někdo pochválí, tak to já bych se úplně přetrhla. :-)“

121 Př. Inf 6: „...vycházim s těma lidma dobře, zdravíme se, usmějem se na sebe, žejo, prohodíme  
nějakou tu  větu,  ale  abych  někomu extra  pomáhala,  jak  říkam,  já  sama už  ty  nohy  a  páteř  mam  
špatnou...“

122 Př. Inf 5: „Takže já si říkam zase můžu, když můžu těma rukama dělat, jo, nejsou takový nešikovný,  
tak můžu ledascos udělat,  a  zase jim můžu nějak přispět.  Protože my jsme opravdu přišli  úplně o  
všechno.“

123 Př. Pen 2: „No já nevim, jak bych to řekla. Já mám spíš pocit, že jsem byla ve svým životě už dost  
užitečná. Nic se nesmí přehánět.“

124 SP 1: „Pomáhají třeba v kuchyni, že snášejí nádobí. Nebo pani v kulturnim sále pomáhá při tom  
muzikantskym vystoupení. Myslim si, že každej člověk je rád užitečnej.“

125 Př. Inf 10: „Ze školek, ze škol a dělaj tady besídky, dělaj v sále. Pořád se tady něco děje.“ 
Inf  5:  „...takhle  ty  děti  sem  taky  docházej.  Ty  sou  roztomilý.  Zrovna  včera  dopoledne  sme  je  
měly..mateřskou, no a..“
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přednášky. Tyto akce jsou hodnoceny velice kladně ze strany personálu126 i klientů, jelikož 

jsou velice pestré, nápadité a kvalitní127. Domov také občas dostává nějaké sponzorské dary 

např. návštěva restaurace Hilton128 nebo pravidelněji třeba dary v podobě uzenin, které si 

na  zahradě  opékají/  grilují129.  Senioři  jsou  však  pouze  pasivními  přijemci  jakékoliv 

spolupráce  (sledují  její  výsledky),  nejčastěji  to  jsou  různá  vystoupení  škol,  skupin  a 

souborů.

Obyvatelé Domova se také nikterak nepodílí  na výběru subjektů, s kterými bude 

spolupráce navázána,  ani  na jeho následném zajišťování130.  Výběr  zabezpečuje Domov, 

zejména  muziko-terapeut  pan  Vomáčka,  s  kterým jsou  ale  všichni  velice  spokojeni131. 

Chválí si zejména kvalitu, rozmanitost a muži pak zahraniční spolupráci132. Klienti možná 

mají možnost přijít s návrhy, co by chtěli v Domově vidět133, ale o této možnosti neví nebo 

neuvažují, muselo by jim to být výslovně nabídnuto134.

126 KOO 1: „Že chodí dětičky na zvýšenou péči, což je teda supr akce, to jsem viděla jednou. Ale to by  
člověk nevěřil, jak ty babičky pookřejou, jak tam společně sedí na hale a společně tam malujou a možná  
tam i pekli na Vánoce... Ale bývá to fakt supr. Že i ty babičky, který pomalu z pokoje se jim nechtělo, tak  
tam prostě seděly a byly takový akční. A ty malý děti jsou takový bezprostřední většinou ještě a nabíjí  
tou energií.“

127 Př. Inf. 8: „No a pak je tady ten orchestr pana Vomáčky, ten je teda nádhernej ten orchestr.“

128 KOO 1: „ ...nás oslovila nějaká neziskovka, že to byla sponzorská akce, že byli klienti na večeři v  
Hiltonu. Byla možnost vybrat dvacet klientů a byli na luxusní večeři, což se jim teda opravdu opravdu  
líbilo :-)“

129 Inf 6: „Pak máme dvakrát do tejdne se tady vopejkají..ty..š..klobásy, tomu řikáme Buřtovka :-) A je  
to taky každý jaro a každej podzim, když je krásný počasí, tak je to na zahradě, jo?Takže to dostanem tu  
klobásu, nebo i dvě, kolik kdo chce, chleba, a to máme jako nějakej sponzorskej dar. Někdo nám todle  
jako dává.“

130 Př. Inf 2:  „Ale spíš se vracim k tomu, že individuelní aktivita lidí je prakticky nulová. A to co  
funguje, tak to funguje nějak z toho, že je to v programu tady.“

131 Př. Inf 10: „Ale je tady toho dost. Tady v sále každou chvíli něco se děje. Vomáčka se o to stará  
tady. To je takovej, co se stará o tu muziku. Jsou akce v sále tady nahoře a jiný akce. Vopravdu je to  
dobrý tady.“

132 Př.  Inf 11: „A ty koncerty tady některý měly úroveň,  třeba já jsem bral plakáty,  interpretů ze  
zahraničí, z Anglie, z Austrálie tu byli, to byly hezký akce, z Irska, ty předváděli tance, to bylo velice  
pěkný, takovej folklor jejich, z Ameriky tu byli, Kanaďani...“ 
Inf 7: „Ano, je to výborný. Dokonce jsou tady úžasný zahraniční, třeba z Anglie nějaký školáci, nějaký  
studenti tady byli a dokonce americký, tak jsem osvěžoval angličtinu, taky jsem jim děkoval. … Je vidět,  
že prostě mají je kam pozvat, protože pořád, i když to stojí už dvacet let asi, tak je to pořád ještě docela  
solidní jako domov pro seniory a je pořád ještě co ukazovat. Je to zajímavý. Ta snaha tady je. Jsou s  
nima smlouvy a dohody. To se to vedení stará o tohle, což mě baví.“)

133 SP 1:  „No nás zastaví na chodbě a řeknou třeba, byli jsme na vystoupení tančící skupiny, byli  
prímový, chtěli bychom je tady mít.“

134 Př. Inf 11 na otázku, zda má možnost se k výběru vyjádřit: „ ... A tak já nevim. Se nikdo neptá na  
to, tak nějak.“ 
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Všechny zmíněné činnosti probíhají navíc uvnitř Domova a hlavními přijemci jsou 

tak pouze jeho obyvatelé. Výjimkou jsou soutěže mezi domovy135. Veřejnost je tak z jejich 

aktivit  víceméně vytlačena.  K prolomení hranic dochází jen na koncertech v kulturním 

sále, na které chodí i senioři z okolí a pensionů, a dále na výstavách136, kde navíc dochází i 

k osobnímu zapojení a prospěšnosti klientů,  kteří prodávané věci vyrábějí.  Znamená to 

tedy, že klienti, kteří z vlastní iniciativy nevyrážejí mimo Domov na výlety (např. kvůli 

svým pohybovým obtížím jako Inf 8137), téměř nepřijdou do styku s jinou generací (pokud 

nepočítáme rodinu a zaměstnance, tak znatelně chybí aktivní interakce s lidmi ve věku – 

15-50 let). Pramen nepochopení potřeb seniorů (či celkové vzájemné neporozumění si) pak 

můžeme  hledat  právě  zde.  Zapojení  praktikantů  a  dobrovolníků138 je  poněkud  slabou 

náplastí.

 Opět je ale nutné připomenout, že současný věkový průměr seniorů v Domově je 

nad 85 let a většina z nich už nemá tolik energie a pohybové možnosti se naplno zapojit do 

aktivní  spolupráce  a  výpomoci  v  běžných  podmínkách139. Domov  proto  přizpůsobuje 

aktivity  věku klientů a jejich poptávce. Přesto by bylo vhodné vymyslet alespoň některé 

akce, které by seniory propojily s reálným okolním světem.

3.9.4. Ostatní témata

V souvislosti  s  výše  rozebranými  hlavními  kategoriemi  týkajícími  se  především 

jejich  sekundárních  potřeb,  informátoři  v  rozhovorech  otázky  často  přesměrovávali  k 

zabezpečnování svých primárních (základních) potřeb. Nejčastějšími „vedlejšími“ tématy 

Inf 3: „Tak my nemáme žádný takový nitky, abysme kde co je, jak co je, my se držíme toho, co je tady  
napsaný tak nějak.“

135 Inf  2:  „No a potom, pak mě tady nějak uhnali,  že  jednou za rok je  nějaká soutěž v  Domově  
důchodců Malešice,  kde všechny domovy pražský jako vysílají  takovou skupinu 6 lidí.  No a kde je  
kuželky, šipky, vrh koulí, teď nevim, co to tam ještě je, nějaký ty paměťový tydle. Je to na celej den  
vždycky, odsuď nás tam vezou autem, v 9 se jede a ve 4 se tak vrací zpátky.“

136 Inf 6: „Pak se tady dělá výstava, tak to tady vystavujou i.., ta je prodejní, tak si tam něco koupíme,  
že jo? Choděj lidi i z venku se dívat.“

137 Inf 8: „To víte, jsem tu zavřená, já říkam, že jsem jako slepice v kurníku.“

138 Inf 4: „Taky sem chodily žačky takhle.. … Oni prostě tak přišly, jestli se chcem projít a tak. … To  
víte, zábavy moc neni, no.“

139 Př. Jak uvádí Inf 6 na otázku, zda by byli klienti schopni hlídat malé děti: „Ne, tak to už tady ne.  
Ty lidi, co teď přicházej, tak už jsou jako dost špatný, starý a dost nemohoucí, takže nic takovýho. To už  
tady vopravdu neni. Já patřim taknějak mezi ty nejmladší no. Tady je nejvíc lidí hodně přes osmdesát a  
nebo i přes devadesát, těch je tu taky dost.“
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tak  bylo  jejich  zdraví  (vyjmenovávání  svých  chorob,  informace  o  svých  lécích,  počty 

operací,  samoobslužnost  apod.),  návštěva  lékařů  (dostupnost  jejich  služeb),  strava  (její 

chuť140, kvalita, pravidelnost/ spolehlivost141, načasování142, možnost stížností na ni a její 

ovlivnění), vybavení pokojů (sociální zařízení, nábytek), pocit bezpečí (pocit, že o ně bude 

v případě potřeby postaráno, ihned dostupná lékařská pomoc143), finance (výdaje za služby, 

obavy o zajištění budoucnosti své144 i rodiny) a doprava (jako prostředek spojení se svými 

blízkými i s okolním světem). Někdy se tyto témata vztahovaly k položených otázkám, 

někdy s nimi klienti přicházeli zcela sami (zřejmě proto, že jsou zvyklí se o nich bavit).

Dalším tématem, které vyčnívalo nad ostatními a téměř každý informátor na něj při 

rozhovoru narazil, aniž bych se ptala, byly pensiony stojících kolem Domova, které navíc 

dříve byly jeho součástí145. Někteří z klientů si původně podávali žádosti o přijetí právě do 

pensionů. Následně je ale odradila dlouhá čekací lhůta146 nebo fakt, že Domov už k nim 

140 Př. Inf 8: „Já jsem byla výborná kuchařka, teda aspoň to o mě vždycky říkali, tak mě to tady moc  
nechutná.“

141 Př. Inf 3: „Jinak to máme snídani ráno v půl osmý, odpoledne oběd v půl dvanáctý, večeře je v půl 
pátý, takže vono to je takový, že se to nedá. “

142 Př. Inf 5: „Kdežto tady se mi to líbí z toho důvodu, že se nemusim starat, že si prostě zaplatim na  
celej měsíc ubytování i s tim jídlem, jo, a vim, že to dostanu. … věděli od pana doktora, že pojedu tam a  
tam do nemocnice, takže mi i ten oběd třeba schovali, takže když jsem přišla, tak jsem ten oběd dostala,  
třeba když jsem přišla ve dvě, tak jsem ho tu měla, kdežto tam ne. “

143 Př. Inf 8: „Co se týče tady toho, tak to se mi líbí... že jednak je tu ten personál výbornej, že máte 
hned pomoc, když něco. “

144 Př. Inf 1: „ Mně akorát vadí, že se to tu teď jako dost zdražilo. Že teďka máme všichni tady plný  
hlavy starostí, jak s tim vyjít a tak. “
Pen 2: „Před 6 roky jsme podepisovali smlouvy. A máme to na 7. To jsem zvědavá, jestli nám to 
prodlouží. “ Pen 1: „No to je snad jasný, proč by neprodloužili.“ Pen 2: „No to si nemysli, tady je možný  
všechno. Dostaneš támhle místo ve Žlutý Lhotě a je to :-) “

145 Př. Inf 2:  No tak dřív to patřilo I ty pensiony spravovali tady. Tak jsem si tu žádost dával do  
pensionu s tim, že tam je vlastní jako sporáček, elektroměr, vlastně je to byt neni to pokoj jako tady, je to  
vlastně garsonka. “ 
Inf 10: „Teď jsme nezisková, to mam tady napsaný (na smlouvě) Evropské sociálně zdravotní centrum,  
tak teď jsme jako pod nim a dřív jsme byli pod Magistrátem, což už teda nejsme, ale ty už se odpojily od  
nás, ty pensiony, ty jsou pod Magistrátem, ale myslim Prahy 8, ty nebudou pod tim hlavnim, takže ty už  
k nám jako nepatřej. Ale hodně sem docházej ty lidi na ty koncerty a tak, to sem docházej. No. … Je to  
stavěný nějak podle Švédů nebo co, že je to vopravdu šikovný, je to tu všechno prosklený, což je výhoda,  
nejsou ty zdi plný, tak vidíte krásně do tý zeleně, že jo. … Všecko hezky prosklený. Tak to je 30 let a  
podle těch Švédů to stavěli. No. Co byly okolo ty baráky, jak se to jmenuje... Jo, ty pensiony. Ty byly  
nějak dřív asi o rok, pak udělali tohle. “

146 Př. Inf 1: „Tak jsem šla na magistrát a chtěla jsem pension. A tak když jsem tam přišla, tak oni  
řekli 5 let. A za pět let jsem tam přišla a oni mi řekli, že ještě 5 let bych čekala. Tak jsem říkala, že to né  
jako... “ 
Inf 2: „Tak když jsem měl asi dva roky zažádáno, tak jsem začal obšlapovat magistrát, že jo. Dřív to  
nemělo cenu. No a tehdá jsem se dozvěděl, že v té době je čekací doba do pensionů 8 roků a to mě teda  
úplně šokovalo, žejo. … A já jsem z různejch důvodů, I osobních jsem se potřeboval už, chtěl jsem teda,  
ale hlavně jsem se pak už potřeboval z toho bejvalýho bytu už jako definitivně dostat pryč. “
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nadále  nepatří147,  tudíž  nejsou tak  snadno dostupné sociální  služby148 (ani  volnočasové 

aktivity) a v případě potřeby  není zajištěn automatický přesun do Domova, nýbrž se musí 

podávat  žádost  nová,  kde  nejsou  klienti  pensionů  příliš  upřednostněni  před  ostatními 

seniory  a  rozhodující  je  spíše  přiznaný  příspěvek  na  péči149.  U  informátorek,  které  v 

pensionech žijí, zvítězila možnost většího prostoru, dobré zdraví a pohyblivost a zvyk na 

svůj byt (stěhovaly se do pensionů ještě v době, kdy byl automatický přestup zaručen) nad 

možností  přestěhování  do  Domova  (která  jim  ovšem  stejně  nebyla  nabídnuta). 

Informátorům z pensionů i z Domova přijde líto, že jsou organizace oddělené a více spolu 

nespolupracují.  Pensionům by to prospělo z pohledu zabezpečení služeb a Domovu pro 

rozvrstvení věkové struktury obyvatel, která by jim mohla vypomáhat a motivovat jejich 

klienty (v době společného fungování měly pensiony samosprávu, konaly se schůze, při 

kterých se projednával provoz pensionů, a klientům se toto blízké soužití  moc líbilo a 

vznikly tak mezi nimi dlouhodobé vztahy, po oddělení ale schůze zanikly150). Podle Pen 2 

tyto problémy (oddělení organizací) vznikají tím, že o osudu seniorů rozhodují mladí lidé, 

kteří  nemohou  jejich  potřebám  rozumět151,  proto  by  byla  vhodná  účast  seniorů  při 

147  Př. Inf 7: „Pak se jednalo o to, že já jsem měl žádost do těch penzionů, jak jsou tu kolem. To byl  
ten systém, já nevim, odkud to převzali, asi ze Švédska, ze Skandinávie odněkud, že prostě je základem  
dům velký pension velký prostě domov pro seniory a kolem jsou ty satelity, drobné pensiony, kde ty lidi  
ještě žijou samostatněji. A potom, když už jsou starší, tak se přesunují do toho hlavního domu. Jenže pak  
naše vláda přišla na to, že se to změní, že ty pensiony, které dříve jako patřili pod ten dům pro seniory,  
že budou vyčleněny a že zbyde jen ten dům. Takže sem stál před otázkou, jestli teda tu žádost mam  
změnit. Tak jsem to změnil a dal jsem si novou žádost, i když to byla jen formalita, a byl jsem přijat tady  
do toho. “

148 Pen 2: „Protože naši veřejní činitelé mají plnou pusu péče o seniory, ale skutek je absolutně rub.  
Tady to bývalo zařízení pro seniory, domov pro důchodce a domy, který ho obklopujou, to byly pensiony,  
to patřilo k tomu co do náplně, obědy, úklid, prádlo a ty sociální služby, když jsme potřebovali, tak  
aspoň  tohle  vydrželo.  A  jak  se  tak  všechno  vylepšuje,  tak  ze  sociálního  bydlení  tady  se  staly  
malometrážní normální byty. Sice s určenim pro seniory, ale bez všech výhod. “

149 Pen 2: „Ale zůstala tady možnost, že když si tam zažádáte, tak máte o pár bodů víc, že vás tam  
vezmou. To se skládá ty body z nemocí, soběstačnosti a tak dále. A tady dostanete pár bodíku, že už tu  
jako jste. Tak to je celá hodnota. To se smrsklo, je to úplně směšný. Když tam jdete, tak musíte, teda  
nemusíte, to se nesmí říkat, já to řeknu jako oni. Máte důchod a pokud máte příspěvek na péči, tak máte  
body navíc. No a normální češtinou řečeno, pokud ho nemáte, tak se s váma nikdo nebaví. Až ho máte,  
tak teprve můžete být mezi čekateli, jinak jste u ledu. Ty rozdíli mezi teorií a skutečností jsou opravdu  
veliký, moc veliký. “

150  Pen 1: „Ono dřív to tu bylo totiž trochu jiný. Dneska jsme tady jako barák, kde jsme jako že už je  
ani neznam, ty nově příchozí. Neni tady žádnej správce, dřív jsme ho mívali a taky schůze, že se jednou  
za měsíc sešlo a o všem možnym se povídalo,  co by se mělo a nemělo a vneslo to  takovou trošku  
familiérnější atmosféru, kdežto teď jsme tady barák.“

151 Pen 2: „Myslim, že chyba je v tom, že na těch místech, který se týkají života starejch lidí, jsou tam  
všude mladí lidi. Nic proti mladejm. Ale já to vim podle sebe, v mládí člověk nemá představu, když jsem  
jí říkala, ty nic neděláš, pojď se projít, nepozoruj se, ale ono to neni pozorování, to je jinej náhled na  
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rozhodování (př. v zastupitelstvu města). Stejně jako ostatní informátoři by však takovou 

funkci nechtěla a bylo by těžké něco prosadit,  když se senioři nedokáží dohodnout ani 

mezi sebou152.

3.10. Hodnocení vlastního výzkumu

Mým prvořadým cílem bylo  prozkoumat procesy participace  na  místě,  kde  tomu 

doposud nebyla věnována dostatečná pozornost. Zvolila jsem případovou studii, jelikož mi 

přišlo důležité udělat hloubkovou detailní studii jedné organizace, abych získala podrobný 

vhled na problém. Jelikož jde o prvotní průzkum tohoto prostředí, nebyla pro mne zas tak 

důležitá zobecnitelnost na ostatní organizace, ale podrobné prozkoumání jednoho případu, 

které by mohlo sloužit jako příklad pro ostatní, případně jako podklad pro srovnání. Šlo mi 

o určení úrovně participace v této instituci a o odhalení faktorů, které na ni mají konkrétně 

zde vliv.

Případové  studii  bývá  vytýkáno,  že  je  příliš  ovlivněna  osobními  preferencemi 

výzkumníka a jeho subjektivním pohledem, který se nechá snadno strhnout děním kolem 

sebe (v terénu). Abych eliminovala rušivé prvky, vybrala jsem si neznámou organizaci, ke 

které nemám žádný vztah (nebyla jsem zde zaměstnána, ani jsem zde o žádné zaměstnání 

neusilovala; neznala jsem nikoho z klientů, ani zaměstnanců; nenavazovala jsem zde žádné 

příliš přátelské vazby, ačkoliv jsem nebyla ani nikterak odtažitá). V organizaci jsem nikdy 

před zahájením výzkumu nebyla, vše zde pro mne bylo nové, což na jednu stranu může 

vést k zahlcení vjemy a sepisováním všeho dění kolem sebe, ale na druhou stranu jsem 

netrpěla žádnou předpojatostí. Měla jsem na paměti výzkumné otázky a svůj cíl, zapisovala 

jsem  proto  jen  podstatné  věci,  vztahující  se  k  problému  výzkumu  (některé  jiné  jsem 

zaznamenávala kvůli kontextu a představě o instituci, což často umožňuje porozumění celé 

situaci), čímž jsem se snažila vyvarovat sklouznutí k pouhému popisu organizace. (srov. 

Švaříček, Šeďová a kol., 2007)

život, do určitý míry skromější a do určitý míry náročnější, protože jdete do hloubky a za hodnotou, ne  
za povrchem. A tady se bohužel hodně hledí na ty povrchy. Ty mladý si to neumí představit, ale to není  
jejich vina, ale je to konstatování. V mládí si rozhodně nikdo nemůže uvědomit, já taky nemohla, co  
vyžaduje věk 70+ a 80+, to se musí prožít, to se nedá ani vylíčit. “

152 Pen 2: „Přesně, přesně! Tam by vždycky měli zasedat dva, dědek a babka, a nikdy by se nedohodli  
určitě :-) 
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Výhody případové studie jsou nezanedbatelné. Zejména přinášejí ucelený a přitom 

detailní  vhled  na  problém,  který  prohlubuje  porozumění.  Sice  je  potřeba  v  organizaci 

strávit delší dobu, to ale zároveň umožňuje provedení více metod a sběru dat z různých 

zdrojů, což následně zvyšuje přesvědčivost výzkumu. U případové studie není jednoduché 

popsat  přesně  postupy,  které  vedly  k  výsledným  závěrům,  tento  fakt  jsem  se  snažila 

vykompenzovat  přehlednou  strukturou  vyhodnocování,  což  by  rovněž  mělo  zvýšit 

reliabilitu výzkumu. Pro ověření mých postupů jsem navíc do přílohy přiložila všechna 

sesbíraná  relevantní  data  (přepisy rozhovorů,  terénní  deník,  i  jeden oficiální  dokument 

organizace). Výsledky práce jsou zakotveny v reálném světě, vypovídají o reálném životě, 

o konkrétních procesech, které se skutečně dějí a z kterých je možné se poučit. Studie je 

tudíž srozumitelná pro širší  spektrum čtenářů,  nejen pro odborníky.  Závěry jsou blízké 

všem, kteří se pohybují v daném prostředí nebo se jich nějakým způsobem dané téma týká, 

což je další výhoda nad jinými způsoby výzkumu. (srov. Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová a 

kol., 2007)
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4. ZÁVĚR

Celková  úroveň  participace podle  osmistupňového  žebříčku  participace  (viz 

kapitola  2.4.2.  -  Tabulka  3)  se  pohybuje  v  Domově  pro  seniory  Slunečnice  kolem 4. 

stupně. Musíme ale vzít v úvahu, že přesné zaškatulkování do určité úrovně není vhodné a 

je potřeba brát ohled na faktory, které sloužily při interpretaci. Nejvýznamějším z nich je 

změna průměrného věku seniorů153, kterému Domov přizpůsobuje komunikaci s klienty i 

aktivity. Navíc se domnívám, že se seniory přes 80 let154, už nelze horních dvou příček 

dosáhnout. Také se objevuje rozdíl v úrovni mezi základními oblastmi participace (vztahy, 

samospráva  a  spolupráce/dobrovolnictví),  proto  je  lepší  vyhodnocovat  každou  oblast 

zvlášť.

Jednotlivé kategorie mají sestupnou tendenci (hodnocení na škále klesá). Nejlépe je 

na tom oblast Vztahy (stupeň participace mezi 6-7). Klienti se v Domově necítí osaměle, 

každý z nich má někoho, s kým se minimálně jednou týdně vídá, ať už je to rodina nebo 

ostatní obyvatelé. Scházejí se jednotlivě i hromadně, není to však nic oficiálního. Domov 

se snaží vytvářet prostředí a aktivity tak, aby senioři měli dostatek příležitostí k seznámení 

(adaptační  program,  volnočasové  aktivity,  sezení  na  chodbách,  umísťování  klientů  v 

jídelně ke stolu podle podobných nátur či  zálib apod.), ale aby si  sami podle sympatií 

vybrali, s kým budou navazovat kamarádské styky a pokud to nechtějí, je to jejich věc. K 

přirozené atmosféře přispívá i milý a ochotný personál, který mají klienti rádi, ale chovají 

se k zaměstnancům s respektem (jako autoritám) a nepovažují je za své přátele. Každý z 

informátorů má také nějakou blízkou osobu, které důvěřuje a v případě potřeby by se jí 

mohl svěřit155. Ačkoliv senioři mají dobré vztahy v rodině, s ostatními klienty i s přáteli 

mimo Domov, jedná se o tři rozdílné světy, které se vzájemně neprolínají. Bylo by přínosné 

klienty  alespoň  vyzvat,  aby  na  události  typu  oslav  narozenin,  Vánoc,  koncerty  apod. 

pozvali  své blízké,  což by obohatilo jejich společné zážitky a inspirovalo k podobným 

akcím z vlastní iniciativy.

Oblast samosprávy volnočasových aktivit  je na úrovni  4. stupně. V Domově je 

dlouhodobě zavedený program pravidelných aktivit, které se příliš nemění a jejich změna 

153 Věkový průměr v Domově je v současnosti kolem 85 let.

154 Pokud nejsou ve výborné zdravotní kondici.

155 Mezi důvěryhodnými osobami, kterým by se informátoři svěřili či by se je nebáli požádat o pomoc, 
figurovali právě i zaměstnanci Domova, což svědčí o vstřícném vzájemném vztahu.
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je  závislá  hlavně  na  účasti.  Senioři  se  mohou  vyjadřovat  spíše  k  jejich  konkrétnímu 

obsahu, než k celkové podobě. Názory klientů jsou zjišťovány přímo na aktivitách či na 

halách (což jsou přátelská setkání se sociální pracovnicí, která tlumočí zjištěné poznatky 

vedení)156.  Řeší  se  ale  více  záležitosti  chodu  Domova  než  volnočasové  aktivity.  Své 

připomínky také mohou senioři vhodit napsané na papír do speciálních boxů, které jsou za 

tímto  účelem zřízeny v  hlavní  hale  (upřednostňují  však  osobní  přístup  a  příliš  je  tedy 

nevyužívají). Názory klientů jsou pak zapracovávány do změn v Domově a naopak návrhy 

vedení jsou s klienty konzultovány, jedná se ale o pozdější etapu plánů a hlavní a konečné 

slovo má vedení (tedy autorita). Obyvatelé Domova si nejsou zcela vědomi, že by mohli 

činnosti  pro  volný  čas  ovlivňovat  i  jinak,  než  jen  příchodem  v  případě  zájmu   a 

nedostavením se v případě nezájmu.  V tomto ohledu se projevují  jen když jsou přímo 

tázáni  a  veškeré  vymýšlení,  zabezpečování  i  odpovědnost  přenechávají  personálu.  Do 

značné míry to plyne z faktu, že jsou se vším spokojeni a nemají potřebu něco organizovat 

sami. Pokud mají zájem o činnosti, které nejsou v programu, raději je provozují soukromě, 

nemají důvod k veřejnému sdružování. Také mají poměrně snadnou možnost si je vyhledat 

jinde,  jelikož  žijí  v  Praze,  kde  je  více  možností,  a  navíc  dobré dopravní  spojení157.  V 

Domově  tudíž  funguje  pouze  jedna  oficiální  aktivita,  která  byla  iniciovaná  ze  strany 

seniorů a vznikla spíše náhodně. Až na výjimky jsou aktivity poskytované jen klientům a 

odehrávají se přímo v Domově, obyvatelé jsou tak poměrně izolovaní od okolí.

Nejhůře  se  na  osmistupňovém  žebříčku  participace  umístila  oblast  Spolupráce/ 

dobrovolnictví, jejíž úroveň se nachází někde mezi 1.-3. stupněm. Klienti nejeví o aktivní 

opětovné zapojení do společnosti zájem, myšlenka dobrovolnictví jim nic neříká a myslí si, 

že pomáhají společnosti už tím, že jsou samostatní a sami nic nechtějí. Někteří mají pocit, 

že jejich život už skončil, že už byli užiteční dost a chtějí svůj klid. Dalším důvodem pro 

neúčast byl jejich zdravotní stav (nepohyblivost) nebo upřednostňování pomoci své rodině. 

Navíc nechtějí být vázáni žádnými povinnostmi a závazky. U klientek se však projevuje 

jejich ženská tendence k péči a starostlivosti o druhé, kdy vypomáhají svým přátelům z 

Domova  alespoň  drobnostmi.  Ani  samotný  Domov  žádnou  takto  zaměřenou  aktivitu 

156 Dříve v organizaci fungoval také výbor seniorů reprezentující jejich zájmy, ten ale postupem času  
zanikl, jelikož nebyl schopen jmenovat nové členy (pravděpodobně kvůli neochotě převzít povinnosti a  
odpovědnost, dále kvůli odporu k funkcím a také zvýšení průměrného věku klientů a s tím spojeného  
úbytku sil).

157 Zajímavé by proto bylo srovnání s organizací, která nezajišťuje tolik volnočasových aktivit či se 
nachází v menším městě nebo na vesnici.

81



nenabízí.  Pokud tedy někdo projeví  ochotu  se zapojit,  personál  mu individuálně  najde 

činnost,  která  by  mu  vyhovovala.  Spolupráce  Domova  s  ostatními  organizacemi  (či 

jednotlivci) se tak omezuje na zajišťování služeb pro klienty (představení v kulturním sále, 

vedení volnočasových aktivit apod.), které probíhají většinou opět uvnitř Domova. O této 

spolupráci navíc rozhoduje vedení a klienty ani nenapadne, že by mohli nějakou organizaci 

doporučit,  natož  aby  s  ní  domlouvali  podmínky  a  více  se  podíleli  na  zabezpečování 

programu.

Ačkoliv jsem se informátorů ptala hlavně na participaci související převážně s jejich 

sekundárními  potřebami,  měli  tendenci  otázky  převádět  směrem  k  zajištění  svých 

primárních potřeb (př. jídlo, zdraví). Z výzkumu tak vyplývá, že jejich zabezpečení není v 

České  republice  bráno  jako  samozřejmost,  ale  spíše  nadstandart,  který  klienti  až  tolik 

neřeší a neberou v potaz při výběru domova pro seniory. Přitom právě uspokojení potřeb 

sekundárních může zlepšit i ty primární158.

Klientům (všem informátorům) se v Domově líbí a jsou rádi, že se dostali právě sem. 

Vyhovuje  jim  zajištění  všech  zdravotních,  sociálních  i  kulturních  služeb  pod  jednou 

střechou, což je opravdovou výhodou zejména pro staré nemohoucí lidi. Zároveň to ale 

vede  k  paradoxu,  kdy  veškeré  zaopatření  tlumí  jakoukoliv  jejich  iniciativu  v  ohledu 

participace. Potvrzují se tím všechny popsané překážky participace seniorů v domovech 

pro seniory  uvedené v teoretické části (viz kapitola 2.3.1.) Jak předestřel  Tocqueville, 

klienti po nastěhování postupně polevili ve svých kontaktech i aktivitách z předchozího 

života,  vložili  svou  důvěru  do  vedení  organizace159 a  přizpůsobují  se  nabízeným 

podmínkám,  které  výrazně  neovlivňují,  ani  nekontrolují.  Dostávají  se  tak  do  moci 

organizace,  která  vykazuje  velice  zřetelně  znaky  instituce  totální  (včetně  separace  od 

okolí). Senioři se nechávají ovládat a nejen, že se nebrání, ale plně jim to vyhovuje, jelikož 

je to pohodlné a za případnou situaci tímpádem nenesou žádnou odpovědnost.  Vážnost 

tohoto stavu jim dochází asi jen v momentech, kdy se bojí projevit, jelikož personál má 

158 Př. Sociální kontakt a činnorodost by seniorům vylepšily psychické zdraví. Díky známostem z 
okolí Domova by mohli být zajišťovány některé služby. Nebo pokud by byli zapojeni do rozhodování v 
Domově,  měli  by  větší  možnost  ovlivnit  stravu  (např.  výběr  firmy  od  které  se  budou  potraviny 
odebírat).

159 Do lidí, kteří nikdy nemohou zcela pochopit potřeby stáří, jelikož ho nikdy nezažili a vzhledem k  
izolaci seniorů ve společnosti o něm nejspíše ani neslyšeli (dokud nezískají praxi, mají obvykle jen 
teoretický pohled na věc, ovšem státní zástupci, kteří vymýšlejí programy péče o seniory, na této úrovni 
obvykle zůstávají).
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mnoho způsobů, jak jim znepříjemnit  život. To, že se tak neděje, je jen souhra dalších 

okolností.

Otázkou ovšem zůstává,  zda by se obyvatelé Domova zapojili,  kdyby jim služby 

zajištěny nebyly nebo by je raději vyhledali jinde160. Vzhledem k tomu, že v budoucnu 

bude  stárnoucích  lidí  přibývat,  je  nutné  seniory  k  sdružování  a  svépomoci  směrovat. 

Nejvhodnějšími způsoby je vstřícnost prostředí, ujišťování klientů, že jim nic nezhrozí a 

vybízení k aktivitě,  jejich činnost a myšlenky se totiž prozatím upínají  jen k výslovně 

nabízeným podnětům. Začít se může s menšími projekty, a když klienti uvidí výsledky, 

možná v tom sami najdou potěchu. Největší motivací je pak pro ně právě podpora, pocit 

užitečnosti, seberealizace, přátelský kontakt, legrace, občerstvení a pochvala.

Někdo  může  namítat,  že  staří  lidé  nejsou  schopni  zcela  rozumného  logického 

úsudku161 a jejich fyzické síly i energie už jsou slabší. To vlivem nemocí může být pravda, 

ale také nemusí. Setkala jsem se s řadou seniorů nad 80 let, jejichž pohyblivost i mysl byly 

zcela v pořádku. Z toho důvodu je lepší posuzovat jedince individuálně podle jeho potřeb a 

ne  podle  věku.  Navíc,  jak  také  podotkl  Inf  2,  u  lidí,  kteří  se  pořád  něčím zaobírají,  

nedochází k upadání psychických funkcí a letargii, proto je lepší být aktivní, i když zdraví 

zcela neslouží. 

Další faktor, jenž má vliv na zachování vitality je samostatné řízení svého osudu a 

převzetí iniciativy do vlastních rukou. Pokud se klienti dostali do Domova z vlastní vůle a 

ještě  v  době,  kdy byli  plní  síly  a  tedy  schopní  si  vybírat  prostředí,  které  jim nejvíce 

vyhovuje, lépe pak zvládali změny spojené se stěhováním a rovněž se snadněji integrovali 

a ataptovali na nové prostředí (navázali nové kontakty, měli pestřejší náplň volného času i 

se  zapojili  do  výpoci)  a  byli  schopní  dlouhodobě  fungovat  ve  stejném rytmu.  Někteří 

senioři však vnímají Domov jen jako instituci na dožití a nechápou, proč se mezi nimi 

objevují i mladší obyvatelé, tento předsudek by bylo příhodné změnit.

Jednou z adekvátních cest, kam by se mohlo bydlení seniorů v budoucnu ubírat, je 

forma cohousingu, která umožňuje prolomení bariér a negativních prvků totální instituce. 

Obyvatelé si zde sami vytvářejí (nebo alespoň uzpůsobují) prostředí a pravidla, v kterých 

žijí a které respektují. Tento styl „sousedství“ není zřejmě vhodný pro každého (např. k 

nastěhování nemohoucích lidí, lidí apatických, kteří chtějí jen svůj klid, nebo lidí, co mají z 

160 Zajímavé by bylo srovnání s domovem pro seniory, kde tolik služeb není.

161 Kterého ovšem někdy není schopna ani část lidí ve středním věku.
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nějakého důvodu odpor k funkcím a diskuzím o fungování společného bydlení). Nicméně 

demografický vývoj způsobuje tendenci k návratu pospolitosti a svépomoci. Nemůžeme 

očekávat,  že  se  začnou hned uskutečňovat  plány a  výstavba cohousingového typu,  ale 

pokud jsou již podobné projekty zavedené (jako se ukázalo původní fungování organizace 

Domova,  kde byla hlavní  budova a  kolem ní  postavené pensiony,  přičemž klienti  byli 

vzájemně  propojení  a  byly  pro  ně  poskytovány  stejné  služby,  což  ukazuje  na  formu 

cohousingu) a senioři jsou s nimi spokojení, nevidím důvod, proč je měnit. Naopak bych 

očekávala, že budou vznikat další takto orientované projekty, kdy senioři bydlí na místě, 

které považují za domov a nemusí se obávat o svou budoucnost.
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