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Abstrakt 

Tato práce se zabývá péčí o osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí. Cílem práce 

je zmapovat sociálně-zdravotní péči o osoby s demencí z pohledu opatření sociální 

politiky a perspektivou neformálních rodinných pečujících. Opírá se o hodnotová a 

teoretická východiska, kterými jsou teorie refamilizace a deinstitucionalizace a teorie 

sociální konstrukce cílových populací. Autorka provedla kvalitativní výzkum, aby 

objasnila největší témata, se kterými se v této problematice setkáváme. Jsou to 

především problémy s financováním oblasti jako celku a s tím spojená dostupnost 

služeb nemocným a jejich rodinám, dále místní dostupnost a časová dostupnost, 

zejména pracovníků terénních služeb a kapacity v pobytových zařízeních. Z rozhovorů 

s experty i pečujícími ale plyne, že individuální situace lze vždy nějak vyřešit a systém 

sociálního zabezpečení České republiky je dostačující. Práce naráží i na dlouhodobé 

problémy s demografickým stárnutím populace a nárůstu počtu závislých osob a sleduje 

koncepce státu, které by tento trend měly reflektovat. V této oblasti autorka nachází 

velké mezery a tak je to hlavní a základní prostor pro zlepšení. 

 

Abstract 

This work deals with the care of people with Alzheimer's disease and dementia. The aim 

is to map the social-health care for people with dementia in terms of social policy 

provisions and from the perspective of informal family caregivers. It is based on the 

worth and theoretical solutions, which are the theory of de-institutionalization and 

refamilization and theory of social construction of target populations. The author 

realized qualitative research to clarify the biggest topics that are encountered in this 

area. They are mainly problems with financing area in whole complex and the 

associated availability of social services to patients and their families, as well as local 

availability and time availability, especially those of local services and capacity in 

residential institutions. However from the interviews with experts and caregivers results 



 

that the individual situations could be always solved somehow and the social assurance 

system of the Czech Republic is sufficient. The work also refers to the long-term issues 

of demographic aging population and increasing number of dependent people and 

follows the conception of the welfare policy of state, which should reflect this trend. In 

this main and basic area, the author founds a big space for improvement. 
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1. Předpokládaný název práce 

Péče o osoby s Alzheimerovou nemocí 

 

2. Úvod do problematiky práce  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat sociální a zdravotní péčí o osoby postižené 

demencí Alzheimerova typu. V současnosti se jedná o velmi aktuální téma, především 

v České republice, protože se mění demografická struktura obyvatelstva a stále více 

osob vyžaduje různorodou péči, která ale není na našem území dostatečně zajištěna. 

Tato problematika se nachází na pomezí zdravotní a sociální politiky, neboť se jedná o 

oblast nemoci zasahující do rodinného života a stát do ní zasahuje prostřednictvím 

sociální podpory ve formě příspěvků na péči. 

Alzheimerova nemoc je degenerativní onemocnění mozku, v jehož důsledku dochází ke 

snížení způsobilosti k běžným úkonům a schopnosti péče o sebe. Nejčastěji postihuje 

osoby nad 80 let, výjimkou však nejsou nemocní ve věkové skupině od 60 do 80 let. 

[Serbinová 2003] Z toho následně vyplývá potřeba zaopatřit nemocného seniora 

adekvátním způsobem, v lehčím stadiu se jedná o pomoc rodiny, terénního pracovníka 

nebo využití některé z forem denní péče, těžší stadia vyžadují již celodenní kontrolu a 

péči v ústavní léčbě. V tomto ohledu narážíme právě na problém s nedostatkem 

poskytovaných míst, malý počet specializovaných pracovišť se zvláštním režimem a 

neodbornou práci s postiženými v klasických domovech pro seniory. Zároveň se z již 

provedených výzkumů a vzhledem k neútěšné situaci s ústavní péčí objevuje potřeba 

alespoň částečně deinstitucionalizovat péči o nemocné osoby, tak aby se mohla 

odehrávat v přijatelnějších podmínkách pro všechny zúčastněné – nemocného, rodinné 

příslušníky a sociální pracovníky. [Kotrusová 2012: 11] 

Ve své práci bych proto ráda zpracovala nabídku a poptávku péče o osoby 

s Alzheimerovou demencí na trhu v České republice, zahrnující statistiky o počtu míst, 

převisu poptávky a dopad sociální politiky státu na výběr zařízení. Práce bude vycházet 

z veřejně přístupných dokumentů, které upravují institucionální nebo alternativní péči, 

studií o Alzheimerově nemoci a potřebě péče o osoby jí postižené a knih zabývající se 

problematikou péče o seniory. Součástí bude i praktická část, která bude reflektovat 

situaci očima zúčastněných aktérů. Pro tyto účely použiji kvalitativní výzkum a jako 

metodu nejpravděpodobněji polostrukturovaný osobní rozhovor s osobami pečujícími o 

seniory, které získám pomocí metody sněhové koule. Na základě analýzy dokumentů a 

zjištěných poznatků z rozhovorů se pokusím rozebrat aktuální situaci péče o seniory 



 

s Alzheimerovou demencí, nalézt největší problémy v této oblasti a nabídnout ucelený 

pohled na tuto problematiku. 

3. Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce bude propojit teoretické a praktické poznatky o dané 

problematice tak, abych mohla zodpovědět výzkumné otázky: 

Nakolik jsou služby sociální a zdravotní péče dostupné v ČR? 

Jak sociální politika státu ovlivňuje výběr péče? 

Jakého typu péče využívají rodinní příslušníci nejčastěji pro své příbuzné s demencí? 

Jaké nedostatky a překážky vnímají pečující osoby v systému sociálně-zdravotní péče?  

Jak se zainteresované subjekty staví k deinstitucionalizaci? 

 

4. Teoretická východiska 

Základním konceptem, který se v současnosti v problematice péče o osoby ve stáří a 

nemoci zmiňuje je tzv. refamilizace. Jedná se o neformální péči, zejména ze strany 

rodinných příslušníků, která významně doplňuje dlouhodobou péči o postižené osoby a 

rozvíjí formální péči ve zdravotně-sociálním systému každého státu. [Kotrusová, 

Janečková, Angelovská, Dobiášová 2012: 11] Souvisí také s výše zmíněným pojmem 

deinstitucionalizace. Oba uvedené procesy jsou aktuálně trendy v sociální a zdravotní 

péči o závislé osoby, protože empirické výzkumy dokazují, že pomoc ze strany rodiny 

místo instituce má pozitivní vliv na nemocného. Opačný pojem je „defamilizace“, který 

naopak situuje péči z rodin do specializovaných institucí. [Kotrusová, Dobiášová 2012: 

2] 

 

5. Metody 

Jelikož jsem pro výzkum zvolila kvalitativní přístup, použiji dvě metody – analýzu 

existujících dokumentů a problémově zaměřený rozhovor se zainteresovanými aktéry. 

[Hendl 2005: 175] Výběr respondentů budu provádět metodou sněhové koule [Hendl 

2005: 390], jelikož jsem také jedním ze zainteresovaných aktérů v péči o rodinného 

příslušníka s demencí. 

V celé bakalářské práci se budu opírat především o publikace odborníků z řad 

gerontologů a studie či analýzy osob z lékařského prostředí. Mezi tyto osoby patří 

zejména členky výkonného výboru České alzheimerovské společnosti (ČALS) Doc. 

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a Mgr. Martina Mátlová nebo členové rady sdružení 



 

Alzheimer nadační fond Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D 

či MUDr. Vanda Franková. Inspirací k tématu mi také budou diplomové práce studentů 

různých oborů na podobné téma, podrobnosti viz v Předběžném seznamu literatury. 

 

6. Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod  

2. Teoretická část 

 2.1 Stáří 

2.2 Demence a Alzheimerova nemoc 

3. Metodologická část 

 3.1 Kvalitativní výzkum, rozhovor, analýza dokumentů 

4. Analytická část 

 4.1 Legislativní úprava péče o seniory 

 4.2 Potřebnost různorodé péče o seniory 

 4.3 Péče o nemocného z pohledu pečujícího 

 4.4 Zasazení zjištění do kontextu teorie 

5. Závěr 
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Úvod 

Alzheimerova choroba je jednou z civilizačních nemocí naší populace a začínáme se 

stále častěji setkávat s varováním, že počet nemocných bude v následujících desetiletích 

rapidně narůstat. Toto onemocnění s sebou přináší nutnost pečovat o takto nemocného 

člověka, protože v jeho důsledku trpí demencí a nedobrovolně se stává nesamostatným. 

Péče o osoby s demencí je pak odborná práce, kterou může provádět personál  

sociálně-zdravotnických zařízení, ale i pouze rodinný příslušník. V obou případech jsou 

na pečující kladeny vysoké nároky a setkávají se s mnohými problémy. 

Tato práce dokumentuje problematiku dlouhodobé péče o osoby nemocné demencí, 

které se jimi stávají zejména kvůli nemocím vysokého věku nebo jiným onemocněním 

jako je Alzheimerova choroba či cévní mozková příhoda. Zabývá se především 

zmapováním sociální politiky České republiky ve vztahu k tomuto tématu. Můžeme se 

zde setkat s několika aktuálními trendy, jako je například refamilizace a transformace 

sociálních služeb. Všeobecná humanizace procesů v sociálně-zdravotní péči vede  

i k tomu, že se více rodin může starat o svého nemocného blízkého v domácím 

prostředí. A na tyto neformální, rodinné pečující je v této práci kladen důraz. 

Mluvíme zde především o možnostech a nástrojích sociální politiky, které přispívají, 

nebo naopak ztěžují zajištění kvalitního života nemocným, ale i jejich blízkým, kteří se 

o ně rozhodli starat sami. Práce má samozřejmě díky tématu přesah i do zdravotní 

politiky. Cílem práce je vymezit péči o osoby s demencí jako společenský problém, 

definovat a popsat problémy, se kterými se každodenně pečující setkávají a představit 

aktuální trendy a fungování systému z hlediska péče neformálních pečujících. Pro 

naplnění těchto cílů byl zvolen kvalitativní výzkum, který je založen na studiu 

dokumentů a polostrukturovaných rozhovorech s experty z oboru a rodinných 

pečujících v domácím prostředí. 

Práce je členěna do šesti kapitol. Na začátku představuji konkrétní cíle a výzkumné 

otázky, které se váží k použitým metodám. Třetí kapitola představuje východiska  

a oporu práce v teoriích a hodnotách, čtvrtá pak vymezuje základní pojmy a představuje 

vhled do tohoto sociálně-politického problému. Pátá a šestá kapitola jsou vyústěním 

výzkumu, teorii zde provazuji s praxí a hojně cituji názory expertů a respondentů.  
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1. Cíle práce a výzkumné otázky 

Cílem této práce je vymezit péči o osoby s demencí jako společenský problém, 

definovat a popsat dílčí problémy, se kterými se v tomto tématu setkáváme a představit 

aktuální přístupy a řešení, která jsou nyní k dispozici. Z toho důvodu má tato práce dva 

hlavní cíle, které spolu korespondují a jsou provázané. První se zaměřuje na stávající 

zakotvení a fungování sociální politiky ve vztahu k problematice demence, druhý se 

touto oblastí zabývá prizmatem rodinných pečujících, kteří se o nemocného demencí 

starají v neformálním prostředí. V rámci nich jsou vytyčené dílčí cíle, které každou 

jednotlivou oblast rozpracovávají. Z těchto cílů plyne základní výzkumná otázka, která 

zní: Jak funguje sociálně-zdravotní péče o nemocné demencí z pohledu neformálních 

pečujících v kontextu sociální politiky ČR? Dále pracuji s dílčími výzkumnými 

otázkami, které doplňují jednotlivé oblasti a zkoumají rozdíl mezi teorií a realitou 

v praxi. Přehledně lze vidět cíle a výzkumné otázky v následujícím schématu. 
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Hlavní cíle 

 

 

 

 Zmapovat sociálně-zdravotní péči o nemocné demencí v ČR z pohledu 

státu a jeho sociální politiky. 

Dílčí cíle  Zpracovat, jak je v ČR (právně) upravena domácí a 

institucionální péče o osoby nemocné demencí. 

 Zjistit, nakolik jsou služby sociální a zdravotní péče 

v ČR dostupné potřebným. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dílčí  

výzkumné  

otázky 

 Jaká je místní dostupnost služeb péče o nemocné? 

 Jaké jsou finanční nároky na institucionální a 

ambulantní péči o nemocného demencí? 

 Jaké jsou kapacity lůžkových zařízení a jejich 

využití? 

 Které služby jsou nejvíce využívané? 

 Zmapovat existují opatření, usnesení a jiné státní 

(vládní) dokumenty. 

 Zmapovat sociálně-zdravotní péči o nemocné demencí v ČR z pohledu 

neformálních pečujících osob. 

 Odhalit, nakolik jsou služby systému sociální a 

zdravotní péče v ČR dostupné, využívané a vnímané 

neformálními pečujícími: 

  Využívají neformální pečující některé služby? 

Které? 

 Jaké nedostatky a překážky vnímají rodinní 

příslušníci ve stávajícím systému sociálně-

zdravotní péče? 

 Jaké pozitivní věci vnímají rodinní příslušníci a 

zdravotníci na stávajícím systému sociálně-

zdravotní péče? 

 Identifikovat potřebnost konkrétních sociálních služeb 

nemocnými a neformálními pečujícími. 

  Jak jsou rodinní příslušníci spokojeni se službami, 

které nemocní demencí využívají? 

 Které služby preferují? 

 Chybí jim nějaká služba, kterou by chtěli 

využívat? Proč ji nemohou/nechtějí dosud 

využívat? 
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2. Použité metody 

Metodologií v případě této práce je kvalitativní výzkum. Jsem si vědoma nevýhod, 

které zvolení tohoto přístupu poskytuje, přesto je pro explorační ambici této práce 

kvalitativní přístup nejvhodnějším, protože se zaměřuje na problém a nikoliv na 

populaci. „Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu 

s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle banální 

nebo normální, reflektující každodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací. 

Používají se relativně málo standardizované metody získávání dat. Hlavním 

instrumentem je výzkumník sám. […] Hlavním úkolem je objasnit, jak se lidé v daném 

prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje, proč jednají určitým způsobem  

a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce.“ [Hendl 2008: 49–50] Celý 

výzkum je složen ze standardních empirických postupů k řádné interpretaci sociálního 

problému. 

Na základě cílů, které jsem si stanovila, využívám pro exploraci a přehledovou 

studii data z rozhovorů. Hloubkový rozhovor neboli interview je velmi častou metodou 

pro dotazování v rámci kvalitativního výzkumu a můžeme pomocí něho zjistit, jaké 

mají neformální pečující pocity, problémy a názory na situaci, kterou právě procházejí. 

[Švaříček, Šeďová 2007: 159] Práce je postavená na dvou typech interview. Pro začátek 

a oporu teoretické části jsem provedla tři expertní rozhovory s odborníky z oboru, kteří 

se problematice péče o osoby s demencí dlouhodobě věnují. Data pro analýzu pak 

vycházejí z celkem pěti rozhovorů s neformálními pečujícími, z terénních poznámek při 

návštěvě institucionálních zařízení a ze studia dokumentů. V obou případech rozhovorů 

je výzkumným nástrojem scénář, který vytváří strukturu, ale otázky nejsou přísně dané 

– jedná se tedy o polostrukturovaný rozhovor. [Silverman 2005: 47–48] 

K analýze dat používám tematickou analýzu. Jeví se jako ideální prostředek ke 

zkoumání problematiky péče o osoby s demencí, protože zahrnuje možnost zkoumání 

několika tematických polí, jako například opatření sociální politiky a péče o nemocného 

v praxi, z více pohledů na tento jev. „Jsou analyzovány jednotlivé náměty, které jsou 

ovlivněny nejen návrhem rozhovoru (co se chtěl badatel dozvědět), ale i výslednou 

podobou rozhovoru (co účastník řekl).“ [Švaříček, Šeďová 2007: 139] Na základě 

úvodní analýzy dokumentů a realizovaných rozhovorů sestavuji kategorie témat, která 

měla primárně vztah k problematice a cílům výzkumu a témat, která se opakovaně 

objevovala a ukázala se být klíčová. 
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Protože byly rozhovory nahrávány na zvukové záznamové zařízení, je potřeba 

vyřešit ještě jejich kódování. V tomto případě se nejedná o analýzu zvukových 

nahrávek, ale o prostředek k jejich převodu do psané formy. V souladu s analýzou je  

u rozhovorů provedena částečná transkripce, která dává dostatečný prostor pro otevřené 

kódování, ale zároveň se soustřeďuje na jednotlivé případy a důležitá témata 

v problematice. Používám tedy tematické kódování, které za pomoci kategorizování 

ošetřuje materiál jako sérii případových studií. „Poté se procházejí vyvinuté kategorie  

a hledají se linky mezi jednotlivými případy. Sledujeme, zda se u různých případů 

objevuje tatáž kategorie, nebo zda se objevují kategorie, které se mohou stát variantami 

nové nadřazené kategorie. Soustřeďujeme se na kategorie, které jsou mezi jednotlivými 

případy shodné nebo slučitelné do ˎnad-kategorieˊ.“ [Švaříček, Šeďová 2007: 229-230] 

Jak jsem zmínila již výše, kromě primárních dat v podobě rozhovorů jsou zdrojem 

dat i terénní poznámky z návštěv institucí zabývajících se péčí o osoby s demencí  

a sekundární data ze studia dokumentů. V prvním případě se jedná o náhodně vzniklou 

možnost zahrnout poznatky ze setkání s experty do výzkumu. Tato část proběhla 

v měsíci dubnu ve specializovaném zařízení Gerontocentrum v Praze 8, které funguje 

spolu s Českou alzheimerovskou společností. V druhém případě jde o standardní 

součást empirického výzkumu, kdy se berou v patrnosti již proběhlé výzkumy  

a v případě sociálně politických témat i demografická a statistická data, legislativa státu 

a odborné stati. 

Výzkumný vzorek byl vybrán v případě expertů metodou úsudku a neformální 

pečující byli vybráni metodou sněhové koule. „Snowball sample (výběr na principu 

sněhové koule) – Výzkumník naváže kontakt s určitou skupinou jedinců, pomocí nichž se 

pak dostává k dalším relevantním jedincům.“ [Hendl 2008: 392] Pro účely analýzy byly 

pečující osoby anonymizovány a jejich pravá jména nahrazena pseudonymy. Náhodně 

vznikla ve výběrovém vzorku situace, že všechny primární pečující osoby jsou 

ženského pohlaví, ovšem v podstatě odpovídá aktuálnímu genderovému rozložení péče 

o blízkou osobu. „Typickým pečovatelem je, stejně jako v případě rodičů pečujících  

o své děti, žena, nejčastěji dcera. Také Valenta a Michalík potvrzují dominanci žen v 

této oblasti - ty dle jejich výzkumu tvoří více než čtyři pětiny všech pečovatelů (2008: 

6).“ [CESES 2012] 

Totožnost a pozice expertů spolu s charakteristikami jednotlivých respondentů 

můžete vidět na následující straně ve dvou tabulkách. Experti ve všech případech 

zastávají více pozic na poli zkoumané problematiky a vzhledem k tomu se v minulosti 
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vždy alespoň jednou osobně setkali. Tato skutečnost však nijak negativně neovlivňuje 

výzkumné šetření, protože navzdory společnému zájmu o téma jejich pohled na věc 

není unifikovaný, jak by se dalo v tomto případě očekávat při výběru úsudkem. Tato 

situace by zcela určitě nastala i při dotazování jiných odborně kompetentních osob, 

kterých bylo potenciálně velmi mnoho, a v podmínkách, za jakých výzkum probíhal, 

nebylo možné do zkoumání zahrnout i jiné aktéry, kteří nejsou v oblasti neformální péče 

o osoby s demencí tolik zainteresovaní, aby poskytli náhled na věc z druhého pólu. 

Jméno experta Vztah k problematice Údaje o rozhovoru 

PhDr. Hana 

Janečková, Ph.D. 

spoluzakladatelka a místopředsedkyně 

ČALS
1
, členka auditorského týmu pro 

standarty kvality (udělování 

certifikátu Vážka), tvorba cílených a 

kvalifikačních kurzů u MPSV
2
 a 

MŠMT
3
, vysokoškolská pedagožka, 

věnuje se tématu reminiscence 

10. 4. 2014 Praha 

50 minut 

Ing. Jiří Horecký, 

Ph.D., MBA 

prezident Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb, zástupce zájmů 

zdravotní péče v Unii 

zaměstnavatelských svazů, člen 

expertního týmu MPSV pro 

problematiku sociálně zdravotní péče 

17. 4. 2014 Tábor 

28 minut 

Mgr. et Bc. 

Monika Válková 

bývalá poradkyně ministerstva 

MPSV, členka expertního týmu 

MPSV pro problematiku sociálně 

zdravotní péče, původním povoláním 

zdravotní sestra 

16. 4. 2014 Praha 

25 minut 

 

 

Zdroj: Autorka 

 

 

 

                                                
1 Česká alzheimerovská společnost 
2
 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Charakteristiky jednotlivých pečujících a nemocných demencí jsou pro účely 

tabulky zjednodušené, podrobnější informace ale plynou nadále z textu, kde jsou 

využívány úryvky z rozhovorů. Pouze v jednom případě péče o blízkého započala po 

náhlé cévní mozkové příhodě, nazývané mrtvice, což je také diagnóza přinášející 

demenci. Právě tady byl u rozhovoru přítomen také sekundární neformální pečující, na 

kterého respondentka hodně odkazovala, nicméně do průběhu rozhovoru v podstatě 

nezasahoval svými poznatky. Co se týče dalších charakteristik, myslím, že se mi 

podařilo obsáhnout různé kategorie, ať už se jedná o věk, příbuzenský vztah, nebo 

velikost bydliště. Všichni respondenti byli informováni o účelu a podmínkách výzkumu 

i průběhu zpracování dat a vyjádřili písemně souhlas s provedením rozhovoru. 

 

Respondent Věk Bydliště Charakteristika situace 

Jana 59 malé město maminka s AD
4
, 87 let, péče již 9 let, 2. 

stádium demence, PnP
5
 4. stupně 

Míša 45 vesnice u Prahy maminka s AD, 85 let, péče již 5 let, 3. 

stádium demence, PnP 2. stupně (4. v řešení) 

Marie a 

Josef 

75 a 

43 

Praha manžel a otec po mrtvici, 83 let, péče již 9 let, 

2.–3. stádium demence, PnP 3. stupně 

Bára 28 Praha babička s AD, 88 let, péče již 5 let, 2. Stádium 

demence, PnP 2. stupně 

Helena 83 středně velké 

město 

manžel s AD, 87 let, péče již 3 roky, 2. 

stádium demence, PnP zatím nepřiznaný 

Zdroj: Autorka 

Všechny rozhovory proběhly v domácnostech respondentů na přelomu června a 

července a trvaly v rozmezí od 35 minut do 53 minut. 

                                                
4
 Alzheimerovou demencí. 

5 Příspěvek na péči. 
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3. Teoretická a hodnotová východiska 

Motivací pro výběr tématu péče o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou byly 

především osobní důvody, proto je celá práce postavena na morálních hodnotách  

a etických kodexech. Nejzákladnější je v tomto případě hodnota rodiny a mezigenerační 

solidarity, přičemž se jedná o výchovou získanou hodnotu, která by měla být v celé 

společnosti chápána pozitivně, tedy že je dobré se ve stáří o své rodiče postarat, že to 

pravděpodobně bude nutné a že je pro ně samotné lepší naše osobní péče. K tomuto 

faktu se váže i život v moderní demokratické společnosti, která přijala Listinu 

základních práv a svobod. Tento dokument deklaruje na nadnárodní úrovni právo 

člověka na ochranu jeho důstojnosti a ochranu zdraví. Dalším příkladem uznávaného 

dokumentu je Ústava World Health Organization (Světová zdravotní organizace), jež se 

zasazuje o ochranu, udržování a podporu stavu zdraví, a k jejímuž dodržování se Česká 

republika svým členstvím v organizaci také zavázala. [World Health Assembly 1998] 

[Listina základních práv a svobod 1993] Je tedy potřebné, aby všechna systematicky 

nižší ustanovení odpovídala těmto a podobným globálním právům a zároveň se jedná  

o legitimní cíl, na kterém funguje sociální politika. 

Rodiny nemocného demencí však mohou narážet na problém a mnohdy i střet 

zájmů, jak se kvalitně, ale zároveň bez přetížení o blízkého postarat. V této 

problematice se totiž kromě samotného stavu nemocného musí brát ohled i na potřeby 

starajících se osob, tedy na jejich právo na volný čas, společenský život, snesitelnou 

psychickou zátěž. Je plně pochopitelné, že se starající nemůže zhostit péče na úkor 

svého života. Ne každý je schopný dlouhodobou péči správně zajistit  

(i vydržet – psychologické hledisko je zde velmi důležité), proto je nutné těmto lidem 

nabídnout vhodné alternativy péče a právě zde přichází nápomocnost sociální politiky 

státu. Pečující by pak tedy měli mít možnost vybrat si z několika variant, které pro ně 

budou dostupné v plné míře – krátkodobě vypomohou služby terénní sociální práce, 

v pracovním procesu přes týden denní stacionáře, dlouhodobě, ale neosobně a finančně 

náročně domovy pro seniory se zvláštním režimem. 

Sociální politika péče o osoby s demencí by tedy měla zohledňovat hodnotu zdraví, 

aby se snažila pomoci všem nemocným, hodnotu rovnosti – péči v různých formách pro 

každého nemocného demencí i základní práva člověka – tedy právo na život, důstojné 

dožití a ulehčení trápení (všechno jak ve vztahu k nemocnému, tak i pečujícímu). 
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V teoretických východiskách se již dostáváme na pole odborného zarámování 

etických hodnot, což jsou specifické teorie, a k veřejně-politickým teoriím, které jsou 

spojené se vznikem, tvorbou a evaluací politiky. Téma práce je postaveno na 

konceptech, které vycházejí z různých analýz a prokazují, že se zvyšuje procento 

nemocných Alzheimerovou demencí, respektive je častěji diagnostikována u starších 

pacientů [Kotrusová, Dobiášová. 2012], že se mění demografická struktura obyvatelstva 

a do budoucna bude potřeba zajišťovat péči o téměř 150 000 osob [Jeřábek a kol. 2005], 

a na různých kvalitativních výzkumech, kazuistikách a výpovědích aktérů, které v praxi 

předkládají dlouhodobou péči jako sociální problém, který je třeba řešit. 

Specifickou teorií, ze které vychází i zaměření práce na rodinné a neformální 

pečující je teorie refamilizace a deinstitucionalizace. Ta je založena na potřebě rozšíření 

péče o nemocné seniory, a to jak proto, že kapacita lůžkových zařízení nedostačuje 

poptávce, tak i kvůli zjevným pozitivním přínosům osobní neformální (domácí nebo 

rodinné) péče. Zároveň však není dostatečně vyřešen problém s časovou a psychickou 

náročností na pečujícího, a to zejména z právního hlediska, nebo například 

nedostatečnými možnostmi terénních prací apod. V české literatuře se objevuje zhruba 

od roku 2010 [Průša et al. 2010] a navazuje na dílčí výsledky v publikaci 

mezinárodního týmu odborníků o dvouletém projektu pro OECD [Colombo, F. et al. 

2011]. V systému sociálního zabezpečení se s touto teorií pojí koncept transformace 

sociálních služeb, o kterém více v další kapitole. 

Pro tuto teorii a její funkčnost v praxi svědčí i rozhovory s experty. „Primární role 

pečujícího se rodině nevezme, ta tam zůstává, v institucích to pouze přebírají 

profesionálové a odlehčí se jí. Musí se zachovat rodinná vazba pečujících s nemocným  

a rodina by měla mít možnost se zapojit, což je pak humanizovaná instituce. A to je 

světový trend. Jde o vytvoření společenství v těch zařízeních, není to jenom poskytování 

služeb, tam se hodně pracuje na tom „jsme tady spolu, něco si tu ještě užijem“. 

[Janečková] „Určitě můžeme mluvit o nějakém trendu, že je teď módní, a taky správné, 

že se ústavy zmenšují. Daleko je v tomhle myslím třeba Island nebo Nizozemí. Mým 

cílem s paní Holmerovou bylo právě na tohle taky nějak upozornit a nenechat to jenom 

na těch institucích, ale tak jednoduše to nahoru nejde. Přitom je deinstitucionalizace 

jedním ze společných principů sociálně-zdravotní péče.“ [Válková] 

Veřejně politická teorie, která se váže na problém, jak tento sociální problém 

aplikovat v politice, se opírá o mediální teorii agenda-settingu, neboli nastolování 

agendy nebo témat. Není pochyb o tom, že demence je závažným tématem a stává se 
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více aktuálním tématem v různých společenských vrstvách, především Alzheimerova 

choroba se poslední dobou vyskytuje častěji jako strašák moderní společnosti. Nicméně 

stále se nedaří detabuizovat zažité představy o péči o člověka s demencí a upozornit na 

problém také z jiné strany – ze strany demografického stárnutí, potřeby sociálně 

zabezpečit nemocné a pečující i vymyslet účinný systém provázaných sociálních služeb, 

který by podporoval domácí dlouhodobou péči. Právě agenda-setting vysvětluje 

nastolování témat v médiích, ale i v politice a nakonec i v běžné lidské komunikaci jako 

sociálně konstruktivistický proces, kdy dochází podle určitých kritérií k výběru témat, 

která se budou šířit sdělovacím kanálem dále. Jedná se o teorii sociální konstrukce 

cílových populací. 

Sociální konstrukce cílových populací se týká kulturních charakteristik často 

zmiňovaných a oblíbených skupin nebo osob, jejichž chování je ovlivněno veřejnou 

politikou. Tyto charakteristiky jsou normativní a hodnotící, zobrazují skupiny  

v pozitivním nebo negativním světle prostřednictvím symbolického jazyka, metafor  

a příběhů. Teorie tvrdí, že sociální konstrukce cílové populace má silný vliv na 

veřejnost a zároveň podobu politické agendy a skutečné provedení politiky. [Schneider, 

Ingram 1993: 334] 

Typologie je v případě této teorie vytvářena jako kombinace konvergence moci 

sociální konstrukce, vzniká tedy tabulka o dvou řádcích a dvou sloupcích, přičemž 

v každém poli se sbíhají slabá moc, silná moc, pozitivní sociální konstrukce a negativní 

sociální konstrukce. Její základní překlad můžete vidět na následující straně. Každá 

cílová skupina se poté může zařadit do jednoho z polí. Senioři jsou zařazeni do silné 

skupiny „Advantage“, neboli zvýhodnění, která je vnímána pozitivně a setkává se  

i s velkou politickou mocí a podporou. Naopak nemocní a nemohoucí jsou 

představování jako závislá skupina, „Dependents“, čili skupina potřebných, která má 

pozitivní sociální konstrukci, ale slabou moc. [Schneider, Ingram 1993: 336] 

Stěžejní myšlenkou této teorie pak je způsob, jak politika na základě výhod  

a břemen jednotlivých cílových populací dosahuje cílů v dané oblasti. Mocné vrstvy 

obyvatelstva (skupina „Advantage“), které mají relativně konsensuální pozitivní 

sociální konstrukce, mají vysokou míru kontroly a velmi snadno dostanou své problémy 

do legislativní agendy. Budou tedy příjemci příznivé politiky. Pro závislé skupiny 

(„Dependents“) chtějí úředníci, nebo lépe jejich oficiální zástupci, aby se projevily 

jejich zájmy. Ale jejich nedostatek politické moci způsobuje, že je obtížné řídit zdroje 

přímo k nim. Volení představitelé pak ukazují velké obavy o tuto sociální skupinu  
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a mají na jejich politické síle velký zájem, ve výsledku ale svůj přístup ulehčí tím, že je 

nejprve potřeba vyčlenit pro tuto sociální skupinu prostředky, což Schneiderová 

s Ingramovou nazývají jako symbolickou politiku. Politiky v této oblasti mají tendenci 

být ponechány na nižších úrovních státní správy nebo soukromého sektoru. [Schneider, 

Ingram 1993: 337–338] 

 

 

Sociální konstrukce 

Pozitivní Negativní 
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Silná Advantaged = zvýhodnění 

Senioři 

Byznys 

Veteráni 

Vědci 

Contenders = 

Bohatí 

Velké odbory 

Minority 

Kulturní elity 

Morální autority 

Slabá Dependents = závislí 

Děti 

Matky 

Nemocní a nemohoucí 

Deviants = deviantní 

Trestaní lidé 

Drogově závislí 

Komunisté, anarchisté 

Gangy 
Zdroj: Schneider, Ingram 1993: 336, překlad autorka 



13 

 

4. Vymezení problému 

Problematika péče o osoby s demencí se nachází na pomezí zdravotní a sociální 

politiky, neboť se jedná o oblast nemoci těla zasahující do rodinného života a stát do ní 

zasahuje prostřednictvím systému sociální péče, který zahrnuje sociální poradenství, 

sociální služby a sociální dávky ve formě příspěvků. 

Pro přesnost výkladu je důležité úplné definování pojmů. Dlouhodobá péče  

o nemocné se obecně vymezuje na osoby s dlouhodobě omezenou soběstačností, 

v důsledku které potřebují pomoc rodinného či formálního (institucionálního) 

příslušníka. Zahrnuje péči o seniory či o zdravotně postižené. V mnohých ohledech se 

však péče o seniora překrývá s péčí o fyzicky či duševně postiženého člověka, protože 

většina potřeby pomoci starému člověku je způsobena právě demencí. Péče o seniora je 

tak z podstaty věci vlastně péčí o osobu s demencí, protože demence a zhoršení 

kognitivních funkcí je v současnosti nejčastější příčinou ztráty soběstačnosti  

a závislosti. [ADI 2013: 4] Samozřejmě existují případy, které do tohoto schématu 

nezapadají, těmi se však této práce nezabývá. 

Zároveň je potřeba uvést na pravou míru, proč neformuluji dlouhodobou péči  

o osoby s demencí výhradně jako péči o seniory s demencí. Toto vymezení je dle mého 

názoru příliš úzké a zavádějící, protože demencí nealzheimerovského typu mohou trpět 

v důsledku úrazů a cévních mozkových příhod i lidé v neseniorském věku a jak se lze 

dočíst dále, osoba věkem spadající do presenilního období nemůže být vždy označována 

za seniora. 

Demence je „chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností, za které 

zodpovídá onemocnění mozku“. [Vokurka, Hugo 2005: 42] Alzheimerova nemoc je 

degenerativní choroba mozku, v jejímž důsledku dochází k rozvinutí a projevení 

demence. Nejčastěji postihuje osoby nad 80 let, výjimkou však nejsou nemocní ve 

věkové skupině od 60 do 80 let, označované jako presenilní období. [Serbinová et al. 

2003] Z toho následně vyplývá potřeba zaopatřit nemocného adekvátním způsobem, 

v lehčím stadiu se jedná o pomoc rodiny, terénního pracovníka nebo využití některé 

z forem denní péče, těžší stadia vyžadují již celodenní kontrolu a případně péči 

v ústavních zařízeních. Kromě malé informovanosti o problematice demence  

a možnostech státní pomoci v tomto ohledu narážíme i na problém s nedostatkem 

poskytovaných míst (malý počet specializovaných pracovišť se zvláštním režimem)  

a neodbornou práci s postiženými v klasických domovech pro seniory. Tyto problémy 
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navazují na teorii refamilizace a humanizace sociálních služeb, protože je dokázáno, že 

mnoho seniorů by nemuselo být v pobytových službách, kdyby měli možnost využít 

pouze terénních služeb, které jim pomohou se zvládáním chodu domácnosti. „Větší 

rozvoj terénních a ambulantních služeb (v některých případech by stačila jen větší 

informovanost o těchto službách) by umožnil osobám setrvávat v přirozeném prostředí a 

pobytové služby by využívaly pouze jedinci s vyšším stupněm závislosti.“ [CESES 2012: 

5]  

Předpovědi nárůstu závislých osob v důsledku stárnutí populace společně 

s rozmachem demence jako civilizační choroby nemohou být přecházeny bez 

povšimnutí a vytváří prostor k polemikám, jak tuto situaci zvládat a do budoucna řešit.  

Péči o osoby postižené demencí významně ovlivňuje trend demografického stárnutí 

populace, tedy změna demografické struktury obyvatelstva, kdy stále více osob 

vyžaduje různorodou péči, která ale není vždy dobře zajištěna. Po celém světě je na péči 

a pomoc odkázáno přes 35 milionů osob a do dvaceti let se jejich počet zdvojnásobí. 

[ADI 2013: 12] V celé Evropě pak žije zhruba 7 milionu osob s demencí. Do této 

statistiky je samozřejmě zahrnuta i Česká republika – podle všech dostupných scénářů  

a výpočtů se odhaduje počet osob s demencí přes 100 000, opravdu správně 

diagnostikovaných a léčících se je však kolem 27 000. [ČALS 2009] 

4.1 Demence a Alzheimerova choroba z lékařského hlediska 

 

Vztah těchto dvou diagnóz jsem představila již výše. V laických kruzích se však 

často příznaky demence zaměňují za projevy stáří, případně se označují jako stařecká 

demence. Může být také způsobena opakovanými mozkovými příhodami. Pokud se 

jedná o občasné zapomínání nebo zpomalení učení, je na místě se obávat, zda nejde  

o něco více než jen stárnutí mozku. Pro normální proces stárnutí je však 

charakteristické, že obecná inteligence (psychomotorické a kognitivní funkce) i logické 

myšlení se nezhoršují. Alzheimerova nemoc a jí způsobená demence mají mnohem 

problematičtější symptomy – mění se chování i jednání, neschopnost naučit se nové 

věci, apatie, ztráta zájmu o aktivity či komunikaci. Pokud se u člověka projevuje více 

příznaků a postupně se stávají zřetelnějšími, je zapotřebí odborné psychiatrické  

a neurologické vyšetření, které přesně určí původ změn a rozhodne, zda se jedná  

o léčitelné nemoci nebo demenci, způsobenou třeba právě Alzheimerovou nemocí. 

[Callone et al. 2008: 26-27] Tato fáze lékařského vyšetření je důležitá i z hlediska 

odborného posouzení nároku na státní příspěvek na péči. Zjednodušeně rozepsané 
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příznaky Alzheimerovy choroby do třech stádií závažnosti můžete najít v tabulce Stádia 

demence v příloze č. 1, kterou jsem při rozhovorech používala k uvedení do situace 

pečujících. 

„Alzheimerova choroba je onemocněním 21. století a velice to souvisí s tím, že se 

dožíváme vyššího věku. (…) Platí to, že je to onemocnění ve vyšším věku naprosto 

nejzávažnější. (…) Podle měřítka DALY, kterým se posuzuje závažnost různých 

onemocnění, je nejvyšší právě u Alzheimerovy choroby.“ [Holmerová in ČT 2009] 

Ukazatel DALY je anglická zkratka Disability Adjusted Life Year, vyvinutá 

Harvardskou univerzitou a Světovou bankou. Jeden DALY, tak jak ho přejala  

a oficiálně vykládá WHO
6
, znamená jeden ztracený rok zdravého života. Součet všech 

DALY v dané populaci je pak měřítkem zátěže, jakou nemoci v souhrnu představují. 

Ztracené roky pro určitou nemoc jsou součtem roků života ztracených v důsledku 

předčasné mortality na tuto nemoc (tj. úmrtí před 75. rokem života) a roků života 

ztracených v důsledku nemocnosti a neschopnosti. DALY tedy ukazuje, že ačkoli je 

tradičně největší úmrtnost na kardiovaskulární choroby, v přepočtu na zátěž a ztracené 

roky z důvodu dlouhého trvání „vítězí“ nervové a duševní onemocnění. [Janovská et al. 

2013]  

Dle uvedených informací tedy vzrůstá potřeba řešit demenci hned z několika důvodů 

– prodlužuje se délka života a v souvislosti s pokrokem ve vědě a medicíně nás do 

budoucna budou ohrožovat právě nervová a duševní onemocnění. Lékaři i další 

prognostici se shodují, že Alzheimer je v tomto ohledu tak specifickou nemocí, že se 

bude dále nezadržitelně šířit, pokud se nenajdou prostředky, jak jeho nástup oddálit, 

nebo dokonce lék. Zároveň se (zejména ve vyspělých společnostech) změnil model 

rodiny, mezigenerační solidarity, a proto populace zestárne a na ekonomicky aktivní 

osoby bude kladena velká zátěž v podobě péče o starší osoby, ať už se jedná  

o psychickou deprivaci při rodinné péči nebo problémy v institucionální péči.  

V neposlední řadě je také stále neznámá příčina Alzheimerovy choroby a do 

výzkumu a léčby se neinvestuje tolik prostředků jako do jiných odvětví, což opět 

souvisí s informovaností a tabuizací problému, zejména ve veřejných politikách států po 

celém světě. „Víte, ono by to asi i šlo, jenomže když není tenhle problém prioritou pro 

stát, nebude tak dobrý ani pro investory. No a když se nechce, když do toho nikdo 

neinvestuje, nerozvíjí se to a nezkoumá, není tam pak ani prostor pro tu kvalitu. Takže je 

                                                
6 World Health Organization, česky Světová zdravotnická organizace. 
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to takový trošku začarovaný kruh.“ [Válková] Kvalita péče o nemocné a života seniorů 

je veřejný zájem a měly by zde existovat odpovídající prostředky. 

4.2 Aktuální trendy a problémy 

Problémů, na které nemocní demencí, jejich rodinní příslušníci, ošetřovatelé  

i instituce naráží, je v této oblasti více. Úzce souvisí i s následující kapitolou, protože 

kromě všeobecně probíraných aspektů je způsobuje i konkrétní systém české sociální 

politiky. Nejvíce se debaty a změny týkají, jak se dá očekávat, Ministerstva práce  

a sociálních věcí (dále již jen jako MPSV) a státu jakožto jeho nadřazeného subjektu. 

MPSV je zodpovědnou institucí za tento sociální problém, ať už samostatně v podobě 

systému sociálního zabezpečení, aktivit souvisejících s přípravami národních plánů, 

nebo společně s jinými subjekty, například jinými ministerstvy, což by mělo zajistit 

příznivou sociální politiku ve vztahu k dlouhodobé péči o člověka nemocného demencí. 

„V současnosti je stále více věnována pozornost propojení sociální a zdravotní péče 

a to zejména v souvislosti se zvyšováním počtu osob ve starším věku, které často 

potřebují oba typy péče najednou. Státy pak musí řešit zajištění kvalitní, dostupné  

a ekonomicky únosné péče o tyto osoby.“ [Čermáková in Burešová et al. 2009: 18] V 

ČR je toto propojování řešeno integrační komisí a spoluprácí Ministerstva zdravotnictví 

a Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě Meziresortní komise integrované péče 

(MKIP) MPSV bilaterálně spolupracuje i s evropskými a asijskými zeměmi tak, aby se 

obě strany mohly rozvíjet a inspirovat. [Burešová et al. 2009: 18] K této oblasti se 

vyjadřuje i Alzheimer Disease International ve formě doporučení: Zdravotní a sociální 

péče by měly být lépe integrovány tak, aby se koordinovanou pomocí dostalo 

nemocným lepší péče. [ADI 2013: 10] „Jsou takové závěry všech konferencí – že by 

měly jako základ spolupracovat zdravotní a sociální služby, bez toho to nejde. Jsou 

takové návrhy jako spojit ministerstva, pak to půjde. Takhle asi ne, ale je to potřeba, 

například cestou komunikace a hledání společných řešení a musí to být na všech 

úrovních. Nestačí jenom očekávání, že ministerstvo to vyřeší a navrhne nejlepší 

způsob.“ [Janečková] 

V mezinárodním srovnání sociální politika ČR velmi pokulhává, přesto má tento fakt 

i druhou stranu, a to že by na tom při porovnání s jinými státy mohla být ještě hůře. 

„OECD nabízí poněkud jiný pohled na očekávaný vývoj nákladů na dlouhodobou péči, 

o které se všeobecně předpokládá, že bude ve svých nákladech enormně expandovat 

v budoucích 20–30 letech. […]K nejvýznamnějšímu nárůstu nákladů na dlouhodobou 
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péči došlo v některých zemích (Německo, Japonsko, Lucembursko) po zavedení nových 

systémů, ale po jejich stabilizaci již nedocházelo k další explozi nákladů.  Česká 

republika patří mezi země s nejnižšími náklady na dlouhodobou péči, také proto lze 

předpokládat velmi významný nárůst v následujících letech.“ [Válková 2013]  

Co se týká přímo problematiky Alzheimerovy demence, i v této oblasti jsou aktivity 

státu nekoordinované. „Vláda se usnesla, že budeme mít Plán Alzheimer už v roce 2010, 

ale zatím se to vytvoření (…) již podruhé odložilo.“ [Holmerová in ČT 2012] Práce na 

tomto plánu se od té doby pozastavily a ke schválení mělo dojít v říjnu 2012 s tím, že by 

začal platit již pro rok 2013. Plán Alzheimer je řízen z Francie, kde funguje již od roku 

2008 a postavil se za něj i prezident, stejně jako v USA. Evropské politiky mají řešení 

Alzheimerovy choroby jako své priority a to na základě dokumentů Evropského 

parlamentu a Evropské komise, z čehož jedním směrem je právě tvorba národních Plánů 

Alzheimer. [Eurozprávy.cz 2013] [Holmerová 2011] O stagnaci a nijakém posunu 

svědčí například fakt, že od vydání usnesení vlády (č. 711) v roce 2010 se nově 

neobjevily žádné aktualizace či vyhlášky o tom, že se český Plán Alzheimer řeší. 

„Myslím si, že tomu tady není věnovaný dostatečný prostor. Jednak je to vidět na 

přístupu Ministerstva zdravotnictví k Plánu Alzheimer, který už měl být možná dva roky 

zpátky, ale jak jsem se informoval výše, pořád se s tím nic neděje. Co se týká MPSV, 

máme tady nějaký Pozitivní plán stárnutí, kde je samozřejmě taky zmiňována 

Alzheimerova choroba, ale to jeho plnění je víceméně formální. Respektive ty zprávy 

jednotlivých resortů, jak ho naplňují, jsou formální.“ [Horecký] 

Kromě nezájmu ze strany vlády a upřednostňování jiných diskusí je také zarážející 

samotné ustanovení, tedy že se na Plánu budou podílet hned čtyři ministerstva – známá 

a očekávaná MPSV a Ministerstvo zdravotnictví a kromě nich také Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo spravedlnosti. [Vláda ČR 2010] Tento 

krok má jistě svá opodstatnění, ovšem větší počet subjektů, které se mají dohodnout, 

také přispívá k tomu, že je zkoordinování a řešení těžší. „Ministerstvo vnitra je tam asi 

z pohledu těch asistivních technologií, které mu patří. Školství proto, aby se už na 

základních školách začínalo s výukou k toleranci stáří, to se váže na ten Pozitivní plán 

stárnutí.“ [Horecký] Situace v České republice je tedy v tomto ohledu tristní a z dalšího 

doporučení Alzheimer Disease International, které sleduje nejaktuálnější trendy 

světových politik, by si naše vláda tak měla vzít ponaučení: Všechny vlády by měly 

z demence udělat prioritu. To by mělo znamenat vytváření Národních Plánů Demence 

s cílem zajistit, aby zdravotní a sociální systémy péče byly adekvátně strukturované  



18 

 

a financované a mohly poskytovat vysoce kvalitní péči a podporu všem lidem na cestě 

demence. [ADI 2013: 10] 

V souvislosti s plánováním strategií se  ještě vyskytuje problém s decentralizací 

sociálních služeb, kdy prakticky neexistuje kontrola dostupnosti v jednotlivých krajích  

a menších správních celcích. Zastoupení jednotlivých služeb je samozřejmě větší 

v místech velké aglomerace. „K rozvoji sociálních služeb i k posílení role obcí při jejich 

poskytování by rovněž přispělo systémové propojení oblastní plánování a financování 

sociálních služeb. […] Východisko je nutné spatřovat v systému plánování sociálních 

služeb, do něhož by ze zákona povinně měly být zařazeny i obce s pověřenou 

působností.“ [Vostatek 2013: 85] S tímto problematickým faktorem souhlasí i experti, 

kteří jsou si vědomi paradoxu, že je obecně na základě tvrdých dat (čísla ve statistikách) 

nabízených služeb dostatek a poptávka nepřevyšuje nabídku, ale pokud se na fakt 

podíváme jinou optikou, zjistíme nedostatky v místní nebo finanční dostupnosti 

potřebným. „Musí se stanovit síť služeb dle potřeb a dostupnosti sociálních služeb a dle 

včlenění plastických specifik daných území – tyto služby by měly být plně financovány 

přes úhrady průměrných nákladů u služeb poradenství a prevence – rozčleněním  

a navýšením PnP k úhradě nákladů služeb péče – tedy bez dotací – přímé úhrady je 

cesta nutné změny.“ [Válková] 

Situaci ve formální péči o nemocné nepomáhá ani fakt, že průměrná mzda v této 

oblasti ani zdaleka nedosahuje na celostátní průměrnou mzdu a práce na pomezí 

zdravotnictví a sociálního zázemí proto nepřitahuje tolik zájemců, kolik by jich bylo  

potřeba. Stávající základnu pečujících pak zatěžuje psychická náročnost výkonu práce i 

úsilí a čas věnovaný odbornému vzdělání, kterým musí v rámci zlepšování 

informovanosti, dovedností a kvality projít. [Burešová et al. 2009: 10] „Je opravdu 

potřeba zajistit kvalifikované a odborně erudované zaměstnance v sociálních  

a zdravotních službách s odpovídající praxí. Toho by se dalo dosáhnout prohlubováním 

prestiže těchto profesí, možností odborného růstu, zákonem stanovené celoživotní 

vzdělávání, ale zároveň to nepůjde bez jejich dostatečného finančního ohodnocení, 

včetně refundace tohoto vzdělávání zaměstnavatelům.“ [Válková]  

Za problematickou část propojení zdravotních a sociálních služeb se považuje mimo 

nedostatečného financování pracovníků i jejich odbornost. Ta mimo jiné způsobuje 

nedůvěru veřejnosti k péči v institucích. „Další kritická oblast v praxi je socializace 

v profesích – zdravotní sestry jsou prostě sestry, ví, co můžou. Ale nastávají pak 

všelijaké situace s předsudky a pohrdání sociálními pracovníky, jako třeba ochrana 
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osobních dat, kdy není zdravotnická dokumentace přístupná sociálním pracovníkům, 

protože oni přece nemají vzdělání, nemá smysl jim to svěřit. Je tam zapotřebí nějaká 

důvěra, aby uměla sestra dát pokyn pečovatelce, protože ví, že to zvládne. Nebo 

složitosti v zákonech, jako třeba podávání léků, kdy je připravující sestra musí i podat.“ 

[Janečková] 

4.2.1 Trend transformace a humanizace sociálních služeb 

Problémy s řešením a plánováním strategie jak zajistit péči o dementní osoby se 

střetávají s hodnotovými východisky, které jsou pojmenovatelné jako mezigenerační 

solidarita a důstojné dožití. „Na nejvyšším hodnotovém žebříčku musí být respektování 

důstojnosti a subjektu člověka, který vlastní sám sebe a má právo o sobě rozhodovat.“ 

[Válková] Z velké části jsou pečujícími právě rodinní příslušníci, bohužel je však tato 

práce velmi vysilující a trpí tak nejen nemocný, ale i jeho blízcí. Na druhou stranu je 

dokázaný přínos péče blízké osoby, a proto se celosvětově bojuje za zlepšení podmínek 

rodinných pečujících.  

Nejen z důvodu zlidšťování péče v institucích a změně přístupu k nemocným se 

přistoupilo k zavedení standardů kvality, které jsou určitým prostředkem ke kontrole 

fungování zařízení a jejich přístupu k pacientům. Ani v tomto směru ale všechno 

neproběhlo bez problémů: „Kolem roku 2002 se na standardech začalo pracovat, byla 

to velká diskuse, ověřovaly se standardy vznikající v praxi. Byl tam impuls ze zahraničí 

a to byla opravdu snaha posunout tu kvalitu. Pak se standardy daly do zákona  

o sociálních službách, na dobrovolné bázi by nefungovaly. Do vyhlášky se ale nedostaly 

v podobě, v jaké byly původně vytvořené, něco se tam prostě ztratilo. Nějaký důležitý 

aspekt se vytratil. V průběhu zavádění standardů kolem roku 2006 probíhaly vzdělávací 

projekty, jak ty standardy chápat, jak s nimi pracovat, jak je zavádět. Na služby to byl 

velký tlak, aby se zamyslely, jaké mají hodnoty, cílové skupiny, jak dodržují práva 

uživatelů – vše aby se to vyčistilo. Hodnotilo to původních 30 inspektorů s důkladným 

výcvikem a proškolením, kteří na projektu pracovali. Když se to dostalo do zákona, 

chopili se toho úředníci s krátkým povrchním školením a pak to začalo být katastrofální. 

Měli roli inspektorů, měli hodnotit tu službu a vyplnit shodu praxe s požadavky 

standardů a byli strašně přísní, protože neuměli nasměrovat službu k nějaké změně, ale 

pouze je usvědčovali, že to nedělají dobře. Přidusili pracovníky, kteří se to snažili dělat 

dobře. A hlavně v oblasti demencí, protože to je velmi profesionálně náročná oblast  

a pracovníci se většinou snažili mít důkladnou znalost o pacientech, ale pak přišli 
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inspektoři a člověk s demencí jim řekl, že tam nechce být a chce jít domů a oni to 

vyhodnotili jako porušování lidských práv, že ho tam drží násilím.“ [Janečková] 

S hodnotovými východisky a sledováním kvality poskytované péče souvisí dva 

pojmy – deinstitucionalizace a refamilizace, které se pojí se stejně nazvanou specifickou 

teorií. V odborných kruzích jsou více používané v podstatě synonymní výrazy 

humanizace a transformace sociálních služeb. „Deinstitucionalizace je založena na 

humanizaci sociálních služeb a souvisí s rozvojem terénních služeb jako alternativní 

formy péče k té ústavní. Podstatou deinstitucionalizace je snaha o setrvání seniora co 

nejdéle v jeho přirozeném prostředí. Pokud se senior již nachází v péči sociálního či 

zdravotního zařízení, měla by tu být snaha o individuální přístup ke starým lidem, 

respektování jejich soukromí a autonomie. [Šelner citován in Lišková 2007: 38]“ 

[Burešová et al. 2009: 16] Jedná se o neformální péči, zejména ze strany rodinných 

příslušníků, která významně doplňuje dlouhodobou péči o postižené osoby a rozvíjí 

formální péči ve zdravotně-sociálním systému každého státu. [Kotrusová, Janečková, 

Angelovská, Dobiášová 2012: 11] Oba tyto trendy výsledně přispívají k rozvoji 

alternativních služeb k pobytovým zařízením. „Transformace a deinstitucionalizace se 

daří v těch službách pro lidi se zdravotním postižením, pro mladší generace. Ale pro ty 

seniory si myslím, že se žádná transformace nedělá. Možná trochu, pokud nazveme 

transformací redukci 300 lůžek na 200. Snižování kapacity a počtu lůžek na pokojích, 

stavební rekonstrukce (samostatné koupelny) to je dobrý trend, to se snad děje. Ale aby 

se rušily ty velkokapacitní zařízení, to se neděje. Zařízení rodinného typu nebo 

komunitního typu (domovy po 10 lidech ve starých školách třeba) kdyby byly v každé 

obci, to by bylo dobré.“ [Janečková] 

Za proměnou přístupu a zlepšení informovanosti z velké části stojí nestátní 

organizace, které v sociální péči převládají nad příspěvkovými. Ty se velkou mírou 

zasazují o detabuizaci problému, zlidštění podmínek dožití a poskytování sociálního 

poradenství. I proto lze narazit na lehce bizarní situace, kdy nemá český stát oficiální 

zastoupení na evropských konferencích, ale přesto jsou zde informativně zástupci 

ČALS, občanského sdružení, kteří ovšem bez podpory a mandátu nic nezmůžou. 

[Holmerová 2011] ČALS také výrazně přispívá k řešení kvality poskytované péče díky 

certifikovanému projektu Vážka, který je nezatíženým a objektivnějším doplňkem ke 

státní kontrole kvality sociálních služeb. Díky těmto projektům MPSV získává lepší 

data a představu o tom, jak by měla sociální péče vypadat. Mimo jiné z těchto inspekcí 

vzejdou i konkrétní problémy, které je třeba řešit, jako například neoprávněnost 
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využívání některé služby, malé využití některé služby a podobně. [OSSaSZ 2010: str. 

v dokumentu 27, číslování stránky 13] [Burešová et al. 2009: 9-12] Na ministerstvu 

potom je, aby získané informace využilo prakticky a naložilo s nimi lépe než pouze 

v podobě ročenky či analýzy současného stavu. 

„Standardy nejsou bohužel všechny aplikovatelné na osoby trpící demencí! Což si 

neuvědomili při jejich tvoření tvůrci a což vyžadují ti inspektoři. Standardy mají 

pozitivní i negativní stránky. Určitě jednoznačně pozitivně proměnily sociální služby, 

protože lidé začali přemýšlet jiným způsobem, museli se naučit používat práva klientů, 

sledování cílů, naplňování potřeb atd. Negativní stránka je, že je to hodně o papírování, 

administrativě, a systém kontroly, tedy inspekcí, který není moc dobrý, odborný a trošku 

se zhoršil přechodem na krajské úřady. Je tam velká fluktuace a pořád je to hodně 

subjektivní. Měli by být ideálně inspektoři, kteří rozumí té dané oblasti, sociální 

skupině.“ [Horecký]  

„Teď inspektoři přešli novelou zákona 2012 pod Úřady práce a v loňském roce 

probíhal projekt Inovace standardů kvality, kde jsem měla příležitost se účastnit. A tam 

jsme se právě snažili něco s těmi standardy udělat, další oblasti byly transformace  

a inspekce. Proběhla tam kritika toho, že hodnocení kvality v té oblasti nepřísluší 

inspektorům kvality sociálních služeb, ale zřizovatelům. Ten by měl mít nějaká pravidla, 

kolik pracovníků by mělo být v nějaké službě, jakou by měli mít kvalifikaci, hygienické 

normy a podobně. My jsme se hodně snažili to přesunout ze standardů na ty zřizovatele 

(obec, církev) a registrátory (vždy krajský úřad) – ti registrátoři by to měli všechno 

akreditovat. Inspekce by se měly soustředit na proces poskytování služby, čili právě na 

to, jak se komunikuje s klientem od prvního kontaktu, jak se hledají a hodnotí jeho 

potřeby, jak se nastavují ty individuální plány a jak se naplňují, zda se dodržují jeho 

práva a takové věci, co se týkají těch klientů. Tak by to mělo být lepší, ale jestli se to tak 

děje, to nevím.“ [Janečková] 
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5. Sociální politika ČR ve vztahu k demenci a 

Alzheimerově chorobě 

V rámci komplexního systému sociálního zabezpečení existují na našem území 

možnosti, které mají nástroje ke komplexnímu řešení nastalé životní situace, kterou je 

péče o osobu s demencí, ale mohou jí být i jiné oblasti potřebnosti sociální pomoci. 

Jedná se o sociální poradenství, prevenci, sociálně-právní ochranu, dávky sociální péče 

a sociální služby. „Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (…) a vyhláškou 

Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách.“ [OSSaSZ 2010: 2] 

Experti, se kterými byly provedeny rozhovory, v oblasti sociální politiky 

dlouhodobé péče definují nezávisle na sobě několik základních problémů. Mezi hlavní 

patří zejména nedostatečné propojení sociálního a zdravotnického systému, 

nedostatečný respekt k autonomii člověka a jeho důstojnosti a celková 

podfinancovanost sociálních služeb a služeb poskytujících zdravotní péči. Tyto zjevné 

problémy jsem představila již v předchozí podkapitole ve vymezení sociálního 

problému. Uvědomuje si je i neodborná veřejnost, jak je možné dočíst se dále.
7
 Dílčí 

problémy jsou pak pro tyto hlavní oblasti jejich přímým či nepřímým důsledkem, nebo 

spouštěčem. V této kapitole se tedy věnuji nadále popisu nástrojů sociální politiky 

České republiky ve vztahu k dlouhodobé péči o nemocné demencí a propojuji teoretický 

systém sociálního zabezpečení s problémy v praxi, na které jsme během rozhovorů 

s experty narazili. 

Sociální politika ČR v mnohém stojí na teorii sociální konstrukce cílových skupin. 

Máme zde nějak fungující systém sociálního zabezpečení, ale v důsledku agenda-

settingu se neanalyzují jeho problémy ve vztahu k tématu demence, jak je vnímá silná 

populace seniorů a závislá skupina nemocných. Těžkosti s prosazováním zájmů 

demence a dlouhodobé péče do sociální politiky státu popisuje v expertním rozhovoru  

i bývalá poradkyně ministrů pro tyto otázky Monika Válková: „Podívejte, mně se za pět 

let, co jsem na ministerstvu pracovala, vystřídali čtyři ministři. To je prostě nemožné 

pak v tom něco udělat, když i střednědobé a dlouhodobé koncepce přesahují normální 

funkční období ministra. Tyhle věci politici před volbami naslibují, ale nikdy je 

                                                
7 Viz. kapitolu Sociální politika perspektivou pečujících. 
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nedodrží, a i kdyby je dodrželi, čtyři roky na nějaké ustanovení řešení nestačí. Po tom 

přijde zase nový ministr, nejlépe z jiné politické strany, který to bude chtít dělat jinak, 

 a všechna předchozí práce najednou přijde zase v niveč. A já jsem pak rok co rok 

musela novým ministrům vysvětlovat všechno od znova, představovat tohle jako 

nejdůležitější problém, kterým by se měli zabývat.“ „Národní plán Alzheimer, to bylo 

takové moje dítě s Ivou Holmerovou. My jsme to připravily, protlačily jsme to, kam až to 

šlo, a když už to nebylo tak úplně na nás, někde se to zaseklo, vyšumělo nebo co já vím.“ 

[Válková] Expertka přímo zmínila z praxe fakt, který popisují Schneiderová  

a Ingramová jako symbolickou politiku.
8
 [1993: 338] 

Může se zdát, že všechny nátlakové a vykonávací aktivity jsou stále spíše doménou 

neziskových a dobrovolnických institucí. Zastoupení státu je však ve fungování systému 

sociálního zabezpečení formou decentralizované samosprávy. Zřizovateli jednotlivých 

center, poskytující nějaké služby, jsou jednotlivé městské části nebo kraje, které 

podléhají regulačním aktivitám (zákonům a nařízením) MPSV, a to funguje formálně 

jako vydavatel vyhlášek, doporučení, zpracovatel analýz nebo spouští projekty. 

„Plánování sociálních služeb je především povinností krajských samospráv. Zákonem  

o sociálních službách je garantováno, že na procesech plánování a rozhodování mohou 

participovat uživatelé služeb, poskytovatelé služeb a obce.“ [OSSaSZ 2010: 3] K této 

skutečnosti se vyjadřují i experti a narážíme zde na základní oblast, která určuje 

postavení sociálních služeb a zasloužila by si zhodnocení. „V současné době jsou za síť 

sociálních služeb zodpovědné kraje, ale ta zodpovědnost je spíše deklaratorní. Dalo by 

se to vyřešit tím, jako to funguje i v jiných státech, že by odpovědnost měly obce. Ony 

nemusí mít povinnost mít na svém území všechny služby, to je nesmysl, mohou se 

sdružovat v mikroregionech, ale měly by mít povinnost postarat se o toho člověka na 

svém území, a pokud nemají tu péči, tak si jí třeba objednat u obce nebo neziskové 

organizace, která je někde jinde.“ [Horecký] Tato situace podporuje teorii sociální 

konstrukce cílových skupin, protože je již zřejmé, že sociální služby se netýkají pouze 

ve vztahu k tomuto tématu osob nemocných demencí a seniorů, ale dalších na pomoci 

závislých sociálních skupin. Kromě seniorů, kteří jako jediní přísluší do skupiny 

zvýhodněných „Advantage“ se totiž malé politické moci (a v důsledku toho zařazení do 

skupiny „Dependents“ nebo „Deviants“) týká ohrožených cílových skupin, jako jsou 

matky, děti, nemocní a nemohoucí, drogově závislí, lidé trestaní a gangy. Politiky v této 

oblasti jsou pak právě ponechány na nižších úrovních státní správy nebo soukromého 

                                                
8 Viz. kapitolu Teoretická a hodnotová východiska. 
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sektoru, jak o tom hovoří doktor Horecký a jak ještě dále uvidíme. [Schneider, Ingram 

1993: 337–338] 

5.1 Sociální poradenství 

Služba sociálního poradenství, praktikovaná jako první nástroj sociální politiky, je 

na našem území realizovaná spíše nestátní formy pomoci, které se opírají zejména  

o Českou alzheimerovskou společnost (dále jen ČALS). Dalšími občanskými 

sdruženími, která nabízejí poradenské služby, jsou například Život 90, Sdružení občanů 

po CMP, ale i organizace Cesta domů zaměřená na paliativní péči. Zaštiťují a pořádají 

konzultace jak pro nemocné a jejich blízké, tak i pro odborníky. Zároveň se podílí na 

zlepšení informovanosti společnosti a popularizování problematiky. Spolu s tím 

organizuje ČALS akreditované vzdělávání pro své pracovníky a profesionální pečující. 

Díky všem svým kurzům, kontaktním místům a především cílům tak plní i funkci 

prevence (rady a semináře jak bojovat proti rozvinutí Alzheimera či jiné demence)  

a sociálně-právní ochrany. [terénní poznámky] „Poslední rok dva se hodně podporuje 

vzdělávání (šly na to i peníze z EU), kurzy a poradenství pro rodiny. Ale není to 

specificky pro lidi s demencí, je to třeba pro seniory. V rámci projektu Diakonie je 

vzdělávací program pro rodinné příslušníky v řadě měst po celé ČR. Na vzdělání už tam 

ale vůbec není místo, aby se oni jako primární pečující někam s tím člověkem ještě 

vypravili a něco s ním dělali, to moc nefunguje. Pak jsou ti, co vyhledávají ty 

svépomocné skupiny rodinných pečujících nebo i webové stránky pecujici.cz, 

pecujdoma.cz. To je dobrá pomoc, tam mají vzdělávání, sdílení, neformální podporu, od 

lidí, kteří mají stejnou zkušenost a rozumí si. Ale těch svépomocných skupin není moc. 

Ta nabídka by asi byla, ale s těmi rodinami se přeci jenom nepracuje snadno  

a potřebují velkou podporu, aby se mohly začlenit a pracovat na sobě, řešit svojí 

situaci. Svépomocné organizace tady existovaly pro jiné cílové skupiny už za 

komunismu.“ [Janečková] 

Kromě dílčích projektů spravuje ČALS i informační servis o službách pro seniory 

Gerontologie. Mimo informací dostupných na internetu lze poměrně dobře získat 

informace i v kontaktních centrech, která jsou rovnoměrně rozmístěna po celém území 

republiky, nebo se případně obrátit na vyškolené pracovníky, kteří nejsou k nalezení 

pouze v centrech pro péči o osoby s demencí, ale například už i v obyčejných domovech 

pro seniory. Tito pracovníci prošli právě kurzy realizovanými podpůrnými 

alzheimerickými společnostmi a akreditovanými Ministerstvem práce a sociálních věcí 
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(dále jen MPSV). ČALS také vyvinula certifikovaný systém pro hodnocení kvalit služeb 

pro osoby postižené demencí a jejich rodinné příslušníky, kterým kontrolují a rozšiřují 

systém pomoci. [ČALS, Gerontologie, terénní poznámky] Jinými informačními servisy, 

které mohou pečující využívat, jsou již doktorkou Janečkovou výše zmiňované webové 

stránky, věnující se procesu, aktualitám i problémům péče v domácím prostředí. 

Konkrétní určení vhodnosti druhů sociálních služeb, což je v podstatě podstata  

a stěžejní práce sociálního poradenství, se odvíjí od výsledků lékařského vyšetření  

a sociálního šetření, případně od možností rodinného pečujícího, daleko méně se však 

již hledí na potřeby nemocného. Doporučení jakou službu zvolit lze získat od 

pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, stejně tak jako od dobrovolníků 

z neziskových podpůrných institucí. [MPSV 2012b] „Ta rodina to neřeší do té doby, 

než to potřebuje řešit, náhle se dostává do té terminologie a péče. Těch systémů je teď 

víc a víc, ale není nějaký jednotný informační systém, kde by se všechno dozvěděl. My 

spoluvyvíjíme program, který se jmenuje Virtuální sociální pracovník (částečně už běží, 

teď by měl vzniknout portál pro rodinné pečující). Ten by měl fungovat ne tak, že tam 

zadáte, co potřebujete, protože ta rodina to neví. Ale zadá tam, v jaké je situaci, to 

znamená, co jeho rodinný příslušník ne/zvládne sám, jestli potřebuje nějaké 

kompenzační pomůcky, jak je na tom s Alzheimerem, s demencí atd.“ [Horecký] 

Mimo jiné ale Odbor sociálních služeb MPSV také nabízí příležitost využít 

Evropského sociálního fondu, plánuje dlouhodobá opatření nebo provozuje Registr 

poskytovatelů sociálních služeb. „V ČR působí 758 služeb sociálního poradenství, z 

toho je 644 registrovaných služeb poskytováno nestátními neziskovými organizacemi, 8 

obchodními společnostmi, 5 fyzickými osobami, 8 městy/obcemi, 90 příspěvkovými 

organizacemi krajů a obcí, 3 spadají mezi ostatní formy.“ [OSSaSZ 2010: 4]  

5.2 Sociální dávka – příspěvek na péči 

Druhou velkou oblastní sociální pomoci je finanční kompenzace nesoběstačnosti, od 

roku 2007 vedená jako příspěvek na péči (PnP). „Jeden z prvních kroků je podání 

žádosti o příspěvek na péči, o němž rozhoduje příslušný Úřad práce. Příspěvek se 

poskytujte lidem závislým na pomoci jiné osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění 

soběstačnosti za účelem zajištění potřebné pomoci. Příspěvek slouží k úhradě nákladů 

za sociální službu. Žadatelé o příspěvek na péči jsou povinni se podrobit sociálnímu 

šetření a vyšetření zdravotního stavu.“  [MPSV 2012b] Po návštěvě sociálního 

pracovníka a rozhodnutí posudkového lékaře o míře závislosti, kde se při posuzování 
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sledují schopnost zvládat základní životní potřeby a míra zvládání úkonů péče o vlastní 

osobu, začne být nemocnému vyplácen příspěvek ve výši 800, 4000, 8000 nebo 12 000 

Kč měsíčně (respektive I., II., III. a IV. stupeň, samozřejmě v případě demence jde  

o sazbu nad 18 let), který je povinen použít pouze na uhrazení péče. Může tak učinit 

přímou platbou za sjednané služby nebo ho použít jako finanční odměnu pečující osobě. 

[MPSV 2012a] [OSSaSZ 2010] „Ze struktury financování sociálních služeb je zřejmé, 

že v současné době by měl být příspěvek na péči nejvýznamnějším zdrojem financování 

sociálních služeb, neboť jeho podíl na celkových výdajích na sociální služby dosáhl 

v roce 2011 úrovně 43,4 %. Nicméně […] osoby s příspěvkem na péči tuto dávku plně 

nevyužívají k zabezpečení sociálních služeb výhradně od registrovaného poskytovatele  

a do systému sociálních služeb se tak navrací pouze část z objemu vyplacených dávek.“ 

[Vostatek 2013: 15] 

„Počet příjemců PnP a objem vyplácených prostředků je fakticky od 3. čtvrtletí 

roku 2008 stabilní. Počet příjemců PnP se pohybuje kolem 280 tis. osob. Vypláceno je 

zhruba 1,5 mld. Kč měsíčně, tj. v ročním objemu zhruba 18 mld. Kč.“, tak uvádí Odbor 

sociálních služeb a sociálního začleňování. [OSSaSZ 2010: 47] Ovšem musíme ještě 

připočítat prostředky na vyplácení a prodlení za jednotlivé měsíce, teprve potom se číslo 

ustálí na zhruba 302 000 čerpajících. Na tomto ukazateli lze snadno sledovat nárůst 

počtu vyplacených příspěvků. V roce 2012 výdaje na PnP meziročně vzrostly o 0,3 mld. 

Kč na 18,4 mld. Kč. Došlo také k nárůstu průměrného měsíčního počtu vyplacených 

příspěvků na 309 800. [MPSV 2013] „V souvislosti s přípravou zákona o sociálních 

službách se předpokládalo, že příspěvek na péči by mělo pobírat cca 175 tis. osob  

a náklady na jeho výplatu by měly činit cca 8 mld. Kč. Skutečný počet příjemců této 

dávky i náklady na její výplatu jsou však po celou dobu platnosti zákona výrazně vyšší, 

než se původně očekávalo.“ [Vostatek 2013: 17] 

Kromě PnP lze také získat dávku sociální péče, která se vyplácí individuálně dle 

potřeb nemocného a o jejímž nároku rozhoduje také příslušný Úřad práce. Tato finanční 

pomoc se může použít k zajištění úprav bytu, nákupu kompenzačních zdravotních 

pomůcek nebo třeba na individuální dopravu. Na území ČR však neexistuje prakticky 

žádná kontrola, jak je s příspěvkem nakládáno. „Když by pro specializované služby byl 

ten příspěvek vyšší, tak by byl větší zájem – lidé by měli peníze na to, si ty služby dopřát 

a poskytovatelé by měli větší chuť se tímto směrem vydat, čili by byla širší nabídka. Bylo 

by to pod větší kontrolou státu, zda jsou služby kvalitní a jsou to kompetentní 
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poskytovatelé. A nevstupovali by tam tolik lidí, kteří v tom vidí zdroj svého obohacení, 

nebo dokonce služby poskytují jako neregistrované.“ [Janečková] 

5.3 Sociální služby 

Tato součást sociálního systému ČR má dvě pojetí – úzké a širší. Úzké se 

omezuje na poskytované služby krátkodobého i dlouhodobého rozsahu, v podstatě 

služby sociální péče, které mohou být v případě péče o nemocné demencí ve formě 

terénních, ambulantních, nebo pobytových služeb. V naší kultuře je však spíše přijímán 

širší výklad, který pod sociální služby zahrnuje všechny nefinanční formy sociální 

pomoci, tedy prevenci, sociálně-právní ochranu a poradenství. V této podkapitole 

vycházím z prvního – užšího pojetí. 

Dlouhodobá péče o nemocné může být zajišťována více formami. Zprvu se dá 

dělit na formální a neformální péči, kterou je starost rodinného příslušníka. Pod 

formální neboli institucionální péči poté spadají terénní programy a osobní asistence, 

pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní či týdenní stacionáře, domovy se 

zvláštním režimem nebo centra denních služeb.
9
 Přiznaný příspěvek na péči je potom 

používán právě na částečné financování mnoha způsobů péče. Děje se tak pomocí 

sociálních či zdravotních pracovníků, kteří zajišťují pochůzky a sjednané úkony v místě 

bydliště nemocného, ambulantních služeb v denních stacionářích a centrech denních 

služeb, kam nemocný dochází, pobytových služeb v týdenních stacionářích či 

domovech, kde dementní osoba fakticky žije, a oběma způsoby při odlehčovacích 

službách. [MPSV 2012a] „Důležitým principem systému sociálních služeb je možnost 

kombinace různých druhů služeb a také kombinace služeb s pomocí a podporou ze 

strany rodiny či jiných blízkých osob.“ [OSSaSZ 2010: 3] Tato formulace vychází 

z faktu, že je v ČR vysoké zastoupení institucionální péče oproti jiným státům Evropy, 

přestože vychází z tradiční rodinné péče. [Burešová et al. 2009: 7] Systém by měl 

fungovat právě tak, že formální péče tvoří doplněk k rodinné péči. „Holmerová 

připomněla, že i když počty hospitalizací dlouhodobě rostou, 75 procent pacientů je 

 v domácím ošetření, bývá to na úkor kvality života celé rodiny. Péče o lidi s demencí je 

vysilující, trvá 24 hodin denně. Pro stát je péče rodiny levnější, obce ale musejí 

nabídnout služby, aby to rodina zvládla, například mohla dát pacienta s demencí ve dne 

do "školky", kde se o něj postará školený personál.“ [Eurozprávy.cz 2013] 

                                                
9 viz. Přílohu č. 1, tabulka č. 2. 



28 

 

Specifickou službou pro péči o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou jsou 

domovy se zvláštním režimem. Řád a chod instituce je přizpůsoben nárokům na péči 

 o takto nemocné osoby. Konkrétněji jsou to „zařízení poskytující pobytové služby 

lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění,  

a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby." [MPSV 2012b] Meziročně 

můžeme sledovat nárůst počtu těchto zařízení, přesto je však pro některé rodinné 

pečující velmi těžké trvale umístit nemocného příbuzného do těchto domovů. 

Pro českého občana, který se k situaci dostane jako laik pouze v místním 

měřítku, bez znalosti celkové nabídky a poptávky sociálních služeb, lze snadno 

podlehnout pocitu, že zde není dostatečná šíře všech služeb. Že to tak není, potvrzují 

experti i spokojení rodinní pečující. „Těch služeb, které jsou v zákoně, je dostatek, spíše 

jich je až příliš, některé se překrývají a jsou duplicitní. Více by se mohlo věnovat ještě 

asistivním technologiím, které taky mohou nějakým způsobem pomáhat, zejména  

v domácím prostředí. Spíše by se měly zjednodušit a reagovat na aktuální potřebu těch 

uživatelů. MPSV chystá redukci počtu těch služeb na 6 a ve vztahu k té cílové skupině 

jsou to například pobytové služby – domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem, kdy samozřejmě osoby trpící demencí jsou ve všech domovech pro seniory, 

akorát ten domov si kvůli jednomu člověku nebude to jedno lůžko přeregistrovávat na 

jinou službu. [Horecký] Na poli sociálních služeb se setkáváme spíše s problémem 

dostupnosti. Je důležité, aby kromě finanční dostupnosti nemocným (a pečujícím) byly 

služby dostupné i místně. „Co se týká toho, jaké ty služby jsou, jsou dostačující. Druhá 

věc je ale dostupnost těm nemocným – že vůbec existují v místě bydliště, jestli jsou 

dostupné kapacitně (mohou je využít, když zrovna potřebují) a jestli jsou dostupné 

finančně. Zejména ambulantní a terénní služby nejsou pokryty na celém území, takže 

vlastně můžeme říct, že když domácí pečující potřebuje vystřídat nebo kombinovat 

s profesionální službou, nemá tu možnost – ta možnost je ve velkých městech. V málo 

osídlených lokalitách tyto služby moc nejsou, což je také z důvodu cenové regulace 

 – i když by si v těch řídce osídlených oblastech byli ochotni lidé zaplatit více, tak 

nemůžou.“ [Válková] O finančních nárocích na sociální služby ale již více v další 

podkapitole. 
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5.4 Financování a využitelnost služeb 

„Hlavním principem, který je při financování sociálních služeb dlouhodobě 

uplatňován, je princip vícezdrojového financování. Stěžejními zdroji financování jsou 

dotace z veřejných rozpočtů, úhrada klientů za poskytované služby, příspěvek na péči  

a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. 

Výdaje na sociální služby se dlouhodobě zvyšují, jejich podíl na hrubém domácím 

produktu po zavedení příspěvku na péči výrazně vzrostl.“ [Vostatek 2013: 15] „Celkové 

náklady systému sociálních služeb činily v roce 2009 přibližně 26 mld. Kč, tj. přibližně 

0,72 % HDP. Na celkových nákladech se klienti svými úhradami podílejí 35 %, územní 

samosprávy 25 %, státní rozpočet 30 % a fondy veřejného zdravotního pojištění 3 % 

(obvykle při souběhu zdravotní a sociální péče v domovech pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením).“ [OSSaSZ 2010: 4] V porovnání s tím, co říká Alzheimer 

Disease International, jsou tedy výdaje státu v poměru k HDP nižší, než jak je tomu 

celosvětově, protože tam dosahují 1% agregovaného HDP. [ADI 2013: 7]  

Podle zákona o sociálních službách se služby poskytované za úhradu upravují 

prováděcím právním předpisem. V případě ambulantních a terénních služeb může být 

částka stanovena v plné výši nákladů na tyto služby, prakticky ale často bývá různými 

způsoby dotována. Pobytové služby se řídí paragrafem 73, ve kterém je uvedeno, že za 

ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí 

osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb 

v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem (a mimo téma také 

v domovech pro osoby se zdravotním pojištěním a zdravotnických zařízení ústavní 

péče) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. [Zákon o sociálních službách 2006] 

V praxi to znamená, že výše důchodu a všech dalších příjmů musí přesahovat měsíční 

náklady na pobyt v takových zařízeních. Příspěvek na péči se do těchto příjmů nepočítá. 

Pokud tedy vezmeme v úvahu průměrnou měsíční výši starobního důchodu, která pro 

rok 2012 činila 10 970 Kč [ČSÚ 2013] (samozřejmě uvažujeme, že medián je ve 

skutečnosti nižší), a výši příspěvku, který v případech diagnostikování demence a 

živobytí v domovech (osoby s prvním stupněm závislosti se do specializovaných 

domovů dostanou pouze výjimečně, v tomto stádiu ještě mnohdy ani nemají stanovenou 

diagnózu, nebo bez problému mohou využívat pečovatelské služby nebo jiných 

ambulantních služeb) bude nejméně 4000 Kč, dostaneme se k operativnímu číslu 14 422 

Kč měsíčně.  
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Jinak situace vypadá, když se podíváme do materiálů MPSV a vycházíme z jeho 

ukazatelů. V tabulce níže jsou vidět celkové náklady na pobyt v zařízeních. Vezmeme-li 

sloupec č. 2 a vydělíme-li ho počtem měsíců, zjistíme, že průměrně jeden obyvatel 

domova se zvláštním režimem zaplatí 12 415 Kč měsíčně. A to se jedná pouze o úhrady 

od obyvatel, 42% nákladů na jedno místo a ošetřování musí získat domov jinými 

prostředky. 

 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13910/mpsv-prirucka-ukazatele-09-11-2012.pdf 

 

V dlouhodobém horizontu jsou vyhlídky na financování těchto potřebných 

služeb pesimistické. Tak, jak klesá růst důchodů vzhledem k inflaci a zvyšující se 

životní úrovni, snižuje se i potřebná základna ekonomicky aktivních obyvatel, kteří 

svým zaměstnáním přispívají do státního rozpočtu. „Spíše jde o to, aby na to všichni 

nemocní dosáhli, hlavně finančně. Což je asi problém, jak mám informace z různých 

výzkumů.“ [Janečková] V budoucnu tedy bude ještě daleko těžší sehnat dostatek financí 

na zajištění chodu systému sociálního zabezpečení a spolu s nárůstem nesoběstačných  

a dementních osob vyvstane velký problém. 

Ze stejného zdroje se ještě pozastavíme u počtu služeb. 

 

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13910/mpsv-prirucka-ukazatele-09-11-2012.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13910/mpsv-prirucka-ukazatele-09-11-2012.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13910/mpsv-prirucka-ukazatele-09-11-2012.pdf
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Vidíte zde první řádky tabulky, které se týkají pobytových služeb pro nemocné 

demencí. Registr poskytovatelů sociálních služeb aktuálně uvádí jiná čísla a všechna 

vyšší: shora 108, 328, 83, 253, 551, 279. Vyšší počet služeb může být někdy zkreslen 

tím, že jsou do kategorie zařazeny i zařízení, která přesně nesplňují kritéria, ale 

takových je mizivý počet. Zajímavé je, že analytický dokument MPSV z roku 2010 

zmiňoval obložnost lůžek za rok 2008 pouze 95 %, tedy ne všechna místa byla využita. 

Do roku 2010 plánoval obložnost 105 % při stále stejném počtu lůžek (8396). [OSSaSZ 

2010: str. 16 v dokumentu, číslování stránky 2] Ve skutečnosti však došlo jen pro rok 

2010 k nárůstu počtu lůžek na 8822. V souvislosti s trendy by však mělo docházet spíše 

ke snižování nebo ustalování počtu pobytových služeb a měly by být podporovány 

ambulantní a terénní pečovatelské služby. Nelze na tento fakt však nahlížet pouze 

jednostranně. Z rozhovorů s experty plyne, že transformace sociálních služeb pro 

seniory a osoby s demencí je reálně velmi těžko dosažitelná a ani situace s velmi malým 

počtem pobytových služeb, pouze pro případy, kdy se o blízkého nemůže postarat 

rodina, není ideálním cílem. [Janečková, viz. str. 19] „U těch služeb pro seniory 

humanizaci vnímám jako reálnou, ale transformaci ve smyslu, že zavřeme nějaký velký 

domov pro seniory, to nefunguje. Samozřejmě když se postaví nový a zruší se ten starý 

někde na odloučeném místě ve starém zámku, tak to ano. Nebo když se ta služba 

přeregistruje.“ [Horecký] 

 Narůstání počtu pobytových služeb tedy nemusí být nutně ukazatelem špatného 

vývoje, protože se mnohdy může jednat o vznik či přeregistraci malých komunitních 

domovů, které jsou považovány za nejlepší možnost, jak realizovat pobytové služby. 

Naštěstí i pomocné a odlehčovací služby (ve smyslu pomoci rodinným pečujícím 

příslušníkům) podle statistik narůstají. [MPSV 2012c] 
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6. Sociální politika ve vztahu k demenci a Alzheimerově 

chorobě perspektivou neformálních pečujících 

Při tematickém analyzování provedených rozhovorů s neformálními pečujícími  

o blízkou osobu nemocnou demencí jsem zaznamenala několik společných specifik  

a identifikovala jsem 6 kategorií, které jsou pro péči v domácím prostředí stěžejní. Již 

pro samotný scénář jsem oblasti pracovně nazvala Diagnóza, Denní režim, Neformální 

péče a sociální služby, Sociální pracovníci a příspěvky, Systém sociálního zabezpečení 

v ČR a aktuální trendy a Problematika Alzheimerovy demence. Každá z těchto kategorií 

nějakým způsobem popisuje fungování sociální politiky pro osoby trpící demencí  

a jejich ošetřovatele, ať už se jedná o to, jak v praxi vypadá specifická péče o člověka  

s takovou diagnózou, nebo o náhled neformálních pečujících na celý systém. 

Pro začátek uvedu společné charakteristiky, kterými se všichni pečující vyznačují. 

Všichni dotazovaní žijí ve společné domácnosti s nemocným, protože jinak by péče  

o něj v podstatě ani nešla kvalitně zařídit. Respondentky byly, jak jsem již psala 

v kapitole o metodologii, všechny bez výjimek ženy. Nemyslím si, že by tento faktor 

nějak významně ovlivňoval situaci péče a jejich názory, které zde prezentuji. Co se týká 

ekonomického stavu, podařilo se mi zajistit jak rodinné pečující ekonomicky aktivní, 

tak ekonomicky neaktivní. Druhá kategorie vyplývá ze situací, kdy se o nemocného 

manžela starají manželky v podobném, tedy důchodovém věku. Rovněž se objevuje 

více variant velikosti bydliště, přičemž můžeme zkoumat místní dostupnost sociálních 

služeb ve vztahu k problematice. Všechny rozhovory proběhly v domácím prostředí 

respondentů. 

Z vlastních a z rozhovorů nabytých zkušeností je důležité zmínit, že v podstatě 

nikdy není stoprocentně jasné, zda se jedná přímo o Alzheimerovu demenci. Forem 

demence je více a zejména ve stáří se demence Alzheimerova typu zamění například za 

vaskulární demenci. Lékaři sice mají dostupné testy a postupy, jak Alzheimerovu 

chorobu zjistit a vyvrátit, ovšem současně s tím se k této chorobě přidružují i další 

problémy, se kterými se nemocný člověk musí léčit, a příznaky jsou proto mnohdy 

připisovány jiným diagnózám, nebo zastiňovány jinými projevy. V jednom případě 

(Jana) jsem se při rozhovoru setkala s absolutním popíráním jakýchkoli medicínských 

termínů a diagnóz. Přestože se nemohu pasovat do role lékaře, který vynáší soud  

o existenci Alzheimerovy demence u konkrétního pacienta, a toleruji alternativní 

přístupy, po návštěvě respondentky a nemocné v jejich přirozeném domácím prostředí 



33 

 

(která trvala výrazně déle než samotný rozhovor) spolu s vyprávěním pečující jsem 

pevně přesvědčena, že se jedná o ukázkový případ demence způsobené Alzheimerovou 

chorobu, která je však pouze mylně kategorizována jako vaskulární (stařecká) demence. 

Takových chybných diagnóz lze najít v populaci mnoho, ostatně o tomto problému se 

zmiňuje Česká alzheimerovská společnost
10

 [ČALS 2009] a podrobněji se k němu 

dostaneme nyní v dílčí kategorii. 

6.1 Diagnóza demence 

Tato kategorie je první oblastí tematické analýzy, jednoduše proto, že se od ní 

odvíjí další postupy v péči o nemocného demencí. Jedná se o zdravotní oblast sociálně-

zdravotní péče, ale z pohledu sociální politiky je zajímavá především kvůli nutnosti 

spolupráce těchto dvou sektorů, a právě kvůli startovací pozici k potřebnosti sociální 

pomoci. 

V zásadě existují dva postupy, jak se demence nebo Alzheimerova choroba 

diagnostikují. První z nich je náhodné zjištění problémů, když se nemocný člověk 

dostane do neznámé situace, klasicky se s jeho chováním setká ještě jiná osoba, která 

změny vnímá intenzivně: „V roce 2011 jsem podstoupila operaci rakoviny tlustého 

střeva, manžel celou situaci nemohl pochopit. Například řekl ,Rakovina, tak ošklivé 

slovo ani nemůžeš mítˊ, a zřejmě tehdy u něj propukla demence. Sice již několik let 

předtím, asi 3 až 4, měl občas nenormální stavy, ale to jsme přičítali stáří. V době mého 

pobytu v nemocnici – to byl celý měsíc - k nám z Prahy jezdila dcera tak na 2 až 3 dny 

pečovat o domácnost i manžela a zjistila jeho nenormální chování. Následně tedy 

zajistila vyšetření na psychiatrii a bylo to.“ [Helena ; anebo jako sekundární projev, 

když musí být přímo nemocný hospitalizován v nemocnici: „Maminka zkolabovala, to 

už je těch 9 let, co se o ní starám, tam měla krvácení do mozku, a tím jí doktoři úplně 

zničili a rozvinula se jí demence.“ [Jana] V Gerontocentru v Praze 8 jsou na tuto situaci 

speciálně připraveni, protože jakožto zařízení poskytující zdravotní péči na lůžkovém 

oddělení, pracovnice mnohdy odhalí příznaky Alzheimerovy demence právě proto, že se 

k nim nemocný dostane v pro něj neznámé situaci a neví, jak se má chovat. V takových 

případech při podezření na tuto diagnózu okamžitě zajistí odborné psychiatrické 

vyšetření, a pokud se diagnóza potvrdí, dementní osobu převelí na specializované 

oddělení a zahájí komunikaci s rodinou. [terénní poznámky] Stejně tak náhodně, 

                                                
10 Viz. kapitolu Vymezení problému, str. 14. 
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v podstatě naráz, vzniká potřeba pečovat o člověka nemocného demencí i při jejím 

vzniku jako následek cévní mozkové příhody. 

Druhým způsobem je plíživý nástup Alzheimerovy demence, kdy většinou okolí 

ani sám nemocný nepřikládá příznakům prvního stádia váhu tohoto onemocnění. 

Typicky jsou tyto projevy zaměňovány za běžné zapomínání ve stáří a podobně. Když 

se situace už projeví natolik, že se nemocný nebo rodina rozhodne k odbornému 

vyšetření zaměřenému přímo na tuto diagnózu, je většinou již pozdě oddálit co nejvíce 

těžké projevy, neboť se nemoc dostala do stádia, kdy se již projevuje výrazněji: „Zpětně 

si uvědomuji, že maminka měla projevy již asi tak 12 let zpátky, když se mi narodila 

dcera. Dlouho jsme ale netušili, že to jsou příznaky nějaké nemoci, takže jsme to tak ani 

nebrali. Žila sama v mém rodišti, jezdila jsem za ní každý týden a pak jsem si začala 

všímat, že hubne, a jídlo, které jsem jí navařila na celý týden, zůstalo nedotknuté. 

Nakonec před těmi 5 lety jsem o Vánocích zjistila, že už je tak zmatená, že ji zpátky 

vrátit nemůžu a tak takhle najednou zůstala u mě v domě. Maminka si i sama říkala, 

jestli nemá toho Alzheimera, jak o tom slýchala, ale já jsem vůbec nevěděla, co to je. 

Pak jsem to tedy začala zkoumat a zjistila jsem, že je tady poblíž Gerontocentrum, takže 

jsem se objednala a od té doby, rok 2009, má tedy maminka diagnózu a jsme v péči tam. 

Hned jsme tedy byli rozesílaní na správné strany.“ [Míša] „Máme několik lékařů 

v rodině, kteří se postarali o odbornou diagnostiku. Babička byla lékařka, velmi chytrá 

a vzdělaná žena a společně jsme si všimli, že něco není v pořádku. Na problém se přišlo 

hned po diagnostice nerodinného neurologa, který je specializovaný na Alzheimerovu 

demenci, ten určil stádium nemoci.“ [Bára] 

Až na jednu výjimku, kterou tvoří celkově se vymykající případ paní Jany pečující 

o maminku, si nikdo z respondentů nestěžoval na přístup lékařů, ba naopak. „My jsme 

museli změnit i obvodní lékařku, protože co dělala ta minulá, to si neumíte představit. 

Například pro napsání plen (kompenzační pomůcky pro inkontinenci, které se starším 

osobám mohou na předpis poskytovat zadarmo, pozn. autorky) chtěla hnát maminku na 

EKG a bůhví kam ještě. Poslala jí i na neurologii, ale když jsem viděla, co tam s ní 

dělají, okamžitě jsem jí vzala pryč. Doktor jí řekl, ať nakreslí hodiny a máma toho 

nebyla schopná, takže z toho byla úplně frustrovaná. Já jsem řekla, že blbce z ní teda 

nikdo dělat nebude.“ [Jana] Smutné na tomto případu je, že právě hodinový test je 

jednou z metod testování Alzheimerovy demence a postup obvodní lékařky byl správný 

právě proto, že nejdřív rozhodla o vyvrácení jiných příčin stavu pacientky, než 

přistoupila k psychiatrické diagnóze. „Maminka se i jednou díky doktorovi neurologie 
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účastnila mezinárodní studie, takže se nám zdálo, že se zlepšuje. Prostě přístup pana 

doktora je individuální a skvělý.“ [Míša] „Paní neuroložka nám k diagnózám napsala 

Alzheimer otazník, protože on není prokázaný, to už v tomhle stavu ani nelze 

jednoznačně určit. Ale v zařízeních pro péči to ve zprávě vidí a hned říkají „,Alzheimer, 

to ne. “ [Marie] 

Doktorka Janečková si je přesto vědoma problému s včasným a správným 

diagnostikováním nemoci: „Je tu problém s diagnostikou – chtělo by to větší iniciativu 

lékařů a pečovatelek, které chodí do rodin, aby pracovali s rodinou a dovedli toho 

člověka k tomu doktorovi, aby se podpořila ta diagnostika. Což by mohli dělat 

komunitní sociální pracovníci nebo komunitní sestry, což zatím moc nefunguje. Taková 

depistáž, jakože vyhledávání těch lidí.“ [Janečková] 

6.2 Denní režim a náročnost péče 

Tato oblast sociálního problému péče o osobu s demencí je důležitým tématem, 

protože mimo samostatného popisu specificky náročné péče zahrnuje i psychický 

faktor, a to hned ze dvou pohledů. Prvním z nich je psychologické vyrovnání se 

s diagnózou u nemocného a druhým (pro sociální politiku, která se zaměřuje na pomoc 

osobám v těžké životní situaci, stěžejní) je nápor na psychiku a život pečujícího. Kromě 

činností spojených se zvládáním osobních potřeb a chodu domácnosti, jako jsou 

oblékání, vaření, či krmení, je zásadní v psychologickém hledisku právě rodinná a tudíž 

i citová blízkost pečujícího k nemocnému člověku. Z pozice dítěte, které je pod 

ochranou rodičů, se pečující dostane do opačné situace, kdy se musí starat o svého 

rodiče on, nebo z pozice manžela/ky se z lásky a solidarity stará o partnera. [Jeřábek 

2009] Ono rozhodnutí starat se o blízkého osobně (a to i v případě, že se příbuzný úplně 

nezbaví zodpovědnosti, čili pouze dojíždí nebo dochází za nemocným do pobytového 

zařízení) se samozřejmě váže na teoretická a hodnotová východiska této práce, jakož  

i na všeobecně deklarované hodnoty neformální péče. 

V důsledku ztráty krátkodobé paměti se pak nemocný ptá na některé věci blízkého 

opakovaně, neúnavně třeba celou hodinu a každý den znovu a znovu. K tomu se pak 

váže i ztráta zájmu o celoživotní koníčky a celkové proměny osobnosti, které pro 

pečující působí frustračně, protože najednou nemají blízkého jako dřív a ztrácejí 

milovanou osobu. „Manžel si tu diagnózu neuvědomuje. Naštěstí nežehrá na osud, takže 

to bere tak, jak to je. Ráno se probudí, usměje se na mě a není v něm trocha zloby. Má  

i psychiatrickou diagnózu, protože po mrtvici mu začaly těžké bludy. Úplně ztratil zájem 
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o milovanou chalupu, místo rodiště, jeho největším zájmem bylo vždycky vojenství  

a modely, to už také naprosto přestal vnímat. Mně nevadí přebalit, vykoupat, ale ty 

bludy, psychické změny osobnosti, to zvládám těžko.“ [Marie] „Bylo těžké se smířit 

s tím, že je maminka nemocná a je najednou u nás v domě. Celá rodina se musela 

přizpůsobit, naučit režim. Zní to hrozně, ale stále jsme ji museli trošku limitovat, aby se 

něco nestalo jí i nám. Maminka si to uvědomuje, přijímá to. Má velkou míru sebereflexe, 

takže se omlouvá za zapomínání, že ví, že jí paměť neslouží, ale jinak je jí dobře. 

Vždycky říkala „já mám tady dceru, ta všechno zařídí“, takže mi věří a to je v pořádku. 

[Míša] „Koníčky nikdy žádné neměl, mimo fotbal, dříve i aktivně, ale teď ho to nezajímá 

ani v televizi. Dřív sledoval politické dění, nyní se mě ptá ,To je president? Máme volby 

a proč?‛ Na takové otázky jsem se ptala dříve já jeho, protože jsem se o politiku nikdy 

moc nezajímala, ale on i když to teď slyší a vidí v televizi, tak to už za chvíli neví.“ 

[Helena] 

Náročnost každodenní péče se tedy nedá měřit například na hodiny věnované 

nemocnému. Všechny respondentky se ale pro neformální péči v domácím prostředí 

rozhodly po zralé úvaze a z čistě morálních důvodů, že by se musely stydět, kdyby 

takovou péči nezvládly. I když se postupně stav nemocného zhoršuje, pečující všechny 

změny akceptuje za pochodu a slovy respondentky Míši člověk nikdy neví, do čeho jde 

a jak to půjde. „Pro mě je přirozené se o maminku starat doma. Když mám prostor 

v domě, jsme pořád v kontaktu, poznává mě, nebyl důvod řešit to jinak. Ale neodsuzuji, 

že někdo svého blízkého dá do nějakého zařízení. O péči jsem rozhodovala sama s mou 

rodinou, protože nemám žádné sourozence a otec s námi nežije. Ovšem přítele ta péče 

udolala a před rokem jsme se rozešli, po dceři zas nemůžu chtít tolik pozornosti  

a chápu, že jí třeba momentální stav babičky trošku děsí, takže jsem na to sama.“ 

[Míša] „Hledala jsem si informace na internetu, co to pro nás jako pečující bude 

znamenat. Nyní už nám péče zabere méně času, protože babička je pár týdnů ve 

specializovaném zařízení. Každý den ji ale někdo z rodiny chodí navštívit. Ze začátku 

byla babička více samostatná, takže nebylo třeba uvažovat o umístění někam do 

pobytové služby. Poté jsme začali využívat pomoci terénních služeb, nejprve několikrát 

týdně, nakonec každý den 3x. Asi před rokem se však nemoc dostala do stádia, kdy jsme 

začali intenzivně hledat vhodný domov se zvláštním režimem, protože babiččina 

soběstačnost se téměř vytratila a všichni v rodině jsou hodně zaměstnaní, takže by 

nebylo možné stát se jejím pomocníkem na 24 hodin denně.“ [Bára] „Čas, který mu 

věnuji, se nedá vypočítat. Jde o takový nenápadný dohled po celý den. Musím ho 
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neustále sledovat, kontrolovat, aby něco třeba neshořelo. Nemohu vlastně odejít na 

delší dobu z domova, bojím se, aby něco neprovedl. Samozřejmě musím zajistit i léky  

a musím mu je doma dávkovat, protože sám to nedokáže. Zatím domácí péči zvládám, 

ale manžel už dojíždí 2x týdně do stacionáře. Hlavní důvod je, že si odpočinu já. On to 

moc nechápe, proč mezi to ,společenství starých lidí‛ chodí, vždyť to nepotřebujeme.  

V podstatě to zařizovala celé dcera, když viděla, jak jsem unavená. Jde o to, že sama 

bych někdy potřebovala ošetření.“ [Helena] 

Transformace a podpora terénních sociálních služeb vychází také z rizika vzniku 

nemoci u pečujících z důsledku neustálého vytížení. Jak už bylo napsáno v předchozích 

částech práce, vznik sociálních služeb orientovaných pouze na rodinné pečující naráží 

na realitu, že sami cílení příjemci této pomoc už nemají prostředky, kde na ně brát.
11

 

„Také jsem začala do Gerontocentra chodit na ty ,čaje o páté‛, kde jsme si s ostatními 

pečujícími povídali a to bylo moc příjemné, získala jsem tam i spoustu informací od 

ostatních pečujících. Už jsem to ale před rokem, dvěma vzdala, protože to pro mě po 

nějaké době začalo být strašně zatěžující a depresivní. Měla jsem pocit strašné únavy, 

že už o té péči s nikým nechci mluvit.“ [Míša] 

I experti vidí problémy s celkovou tabuizací problémů a náročnosti péče, jakož  

i socializace pečujících. „Další věc je, že ty rodiny, když mají doma člověka s demencí, 

tak se za něj stydí, začíná tam ten proces stigmatizace. Okolí se od nich začne stahovat 

a ocitají se v izolaci. Dost často někdo z rodiny uvízne v péči, ostatní to na ně přehodí  

a neví si s tím rady. Jsou zatížení pečováním, chodí do práce nebo mají ještě mladší 

generaci a už nemají čas dělat ještě něco navíc.“ [Janečková] „V podstatě nežiju 

rodinný život, nemohla jsem jet na víkend na chalupu, což se podepsalo i na tom vztahu. 

Na druhou stranu si ale hlídám, abych si odpočinula, takže jsme právě využívali 

odlehčovací služby na dobu dovolené, já se scházím s přáteli mimo domov a snažím se, 

abych nebyla úplně odříznutá. [Míša] O stavech úzkosti a strachu, které jsou při 

vynechání péče o blízkého zcela oprávněné a velmi běžné, protože jsou navázané na 

citovou rovinu hodnot, mluvila i zdravotní sestra z povolání, paní Marie. „Já jsem 

pracovala ještě jako důchodkyně do letošního dubna, bohužel se změnil management  

a byli jsme odejiti. Bylo to moc príma, že jsem chodila do práce, protože je to ubíjející 

ta každodenní péče doma. I když to byla práce se seniory, bylo to něco jiného, než 

s manželem doma. Přes tu dobu se o něj staral placený osobní asistent a přes víkend 

děti. Když ho dám po obědě spát, mám chvíli času pro sebe. Ale po posledním incidentu, 
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kdy jsem byla hodinu a půl pryč a našla jsem ho na chodbě, už se bojím jít i dolů na 

kafe. Vím, že bych tam seděla a klepala se, zda se něco nestalo. Všichni přátelé  

o diagnóze vědí, ale když se s nimi chci sejít, pozvu je domů. [Marie] 

S velmi zajímavým problémem, který má přesah do právní oblasti, jsem se setkala 

u respondentky Míši, která nyní řeší náročnost domácí neformální péče o maminku se 

skloubením pracovních povinností. Pohybuje se na hranicích zákona, ale právě proto mi 

existenci tohoto problému přijde ještě důležitější uvést v této práci. „Teď už si to žádá 

celodenní kontrolu, takže jsem si v současnosti v zaměstnání vzala volno na ošetřování 

osoby blízké, ale to trvalo jen 14 dní a nyní skončilo. To je ale strašně málo, na to 

zvyknutí si na tento stav odhaduji tak 2 měsíce, takže teď to budu řešit asi tak, že odejdu 

na nemocenskou. Příčí se mi to, protože to vyžaduje, že budu muset lhát a u nějakého 

doktora si nechat napsat třeba stálé problémy se zády, aby mi nemocenskou dali, ale 

skončit v práci také nemohu. Se zaměstnavatelem (respondentka pracuje ve státní 

správě, pozn. autorky) řeším snížení pracovního úvazku a snad to vypadá, že by mi mohl 

vyjít vstříc. Protože jsem realistická, vím, že v tomto stádiu maminka již nebude léta, ale 

spíše se to počítá na měsíce, takže alespoň na nějakou dobu, jako když si ženy na 

rodičovské dovolené přivydělávají, by mi snížený úvazek pomohl.“ [Míša] 

6.3 Neformální péče a sociální služby 

V souvislosti s tím, jaká je náročnost domácí péče o člověka s demencí, existují 

sociální služby, které i jen krátkodobě vypomohou pečujícím. Samozřejmě je taková 

péče náročná i pro institucionální pracovníky, ale na ně se tato práce nezaměřuje. 

V tomto tématu se názory respondentů ze zkušeností občas lišily. Z výpovědí při 

porovnání s demografickými údaji o respondentech jsem zjistila přímé vztahy pouze 

mezi dílčím problémem s dostupností služby a bydlištěm. Finanční dostupnost služeb 

všichni respondenti považovali za únosnou, ačkoli uváděli, že sociální dávky (příspěvky 

na péči, na mobilitu a na kompenzační pomůcky), jakožto součást systému sociálního 

zabezpečení, pokrývají péči o nemocného demencí v rozsahu od jedné třetiny do tří 

čtvrtin výdajů. V každém případě tak na financování sociálních služeb vždycky museli 

nemocní používat ještě jiný zdroj, kterým je zde ve všech případech starobní důchod. 

Problém s umístěním blízkého do některého zařízení uváděly jenom dvě 

respondentky. Marie, která má s různými typy sociálních služeb opravdu velkou 

zkušenost, uvádí toto: „Loni jsme ještě využívali odlehčovacích služeb, abych mohla na 

                                                                                                                                          
11 Viz. podkapitolu Sociální poradenství na str. 24. 
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dovolenou. Bohužel s jeho dlouhým seznamem diagnóz ho nikde v pobytových 

zařízeních nechtějí. Takže letos už hlídá jenom syn.  Vím, že jsou ústavy vyloženě pro 

Alzheimery, ale manžel není a nepřesvědčíte pracovnice jiné instituce, že není agresivní 

pacient, že spolupracuje a podobně.“ Časovou nedostupnost terénních služeb vyřešila 

paní Jana jednoduše, i když možná pro jiný případ, finančně náročně. „Chodí nám sem 

pomáhat sestry z pečovatelské služby, hlavně na koupání. Občas tam byl ale problém, že 

měly čas přijít třeba až za 3 dny, a co já s tím, že jo. Maminku vykoupat musíme, ale je 

to náročné. Tak jsem ve větším městě vedle zajistila ještě jednu podobnou službu  

a společně s nimi zvládáme i to, když jedu třeba na den pryč.“ [Jana] 

Jinak se žádná z respondentek nesetkala s problémem umístit blízkého nemocného 

třeba právě do odlehčovací služby. Dle jejich slov se tyto situace řeší poměrně dopředu, 

což napomáhá tomu, že zařízení pro ně bude mít místo. Proto i respondentka Marie 

nakonec zařízení pro svého manžela s hodně diagnózami vždy našla. Současně dvě 

respondentky mají preventivně podanou žádost v pobytové instituci pro trvalou péči 

v případě zhoršení stavu dementní osoby a pouze personál takového zařízení čas od 

času informují, že jejich potřeba ještě není aktuální. 

Problém se situací dostupnosti služeb v Praze, který potvrzují experti i závěry 

studie komunálních potřeb [CESES 2012], tkví v časové dostupnosti pracovníků 

jednotlivých zařízení. To souvisí s definovaným problémem nízkých investic do tohoto 

sektoru (čili nízkým mzdám), malého počtu takových zaměstnanců, jejich neodbornost 

 a problematické zajištění kvality. „Nepříjemné bylo, když jsem chtěla, aby v poledne 

přišla pečovatelka a ohřála moje jídlo, žádné nenosila a dala manžela spát. Nebo aby 

mohla přijít na 3 hodiny odpoledne. Pečovatelská služba Prahy 10 mi ale přiřadila 

pouze hodinu. Tak jsem to využívala, ale pouze jako zpestření pro manžela, aby taky 

viděl někoho jiného. Některé byly velmi fajn, takové bodré ženštiny, co s manželem třeba 

zpívaly. Když jsem ještě chodila do práce, taky jsem potřebovala, aby někdo odpoledne 

odpojil cévku permanentního vylučování a vyměnil pytlík, ale to nemůže udělat 

pečovatelka. Takže ve stejný okamžik by pečovatelka musela otevřít homecareové 

sestřičce dveře, pustit jí dovnitř, ta by za minutu provedla výměnu a konec. Chtít po ní, 

aby se trefila do té hodiny, kdy tu bude pečovatelka, no to jsem vzdala. Takže proto jsem 

z bývalého pracoviště našla osobního asistenta, který byl vlastně na černo, dávala jsem 

mu 100 korun na hodinu na ruku a ještě teď, kdybych potřebovala, tak mi pomůže.“ 

[Marie] Do budoucna bude tento problém řešit respondentka Míša: „V Gerontocentru 

nám nabídli odlehčovací službu, takže jsme si říkali, kdy jindy to využít, než na rodinnou 
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dovolenou. To mi velmi pomohlo, protože jsem byla i podle přátel strašně unavená. Pak 

ještě ten denní stacionář, jiné služby jsme nepotřebovali. Ale nyní musíme mít 

každodenní přítomnost zdravotní sestry, což je hrazeno z pojištění formou poukazu na 

zdravotní služby a sama jsem si vyhledala službu, která mi to bude zajišťovat. Mám 

jiskřičku naděje, že se maminka třeba trochu zlepší a alespoň začne sama přijímat 

potravu, takže do budoucna bychom potřebovali i pečovatelskou službu každý pracovní 

den na 4-5 hodin, pokud mi u zaměstnavatele vyjde zkrácený pracovní úvazek. Zbytek 

času nějak pokryjeme se synem a dcerou, ale závisí to prostě všechno na tom, jak to 

bude.“ [Míša] 

V místě bydliště ostatní respondentky zaznamenaly také určité problémy 

s dostupností sociálních služeb, ale jak samy uváděly, systém je dostatečně široký na to, 

aby mohly hledat pomoc ve více typech zařízení, a proto situaci vždycky nějak vyřešily. 

„Jak jsem již uvedla, dříve jsme využívali terénních služeb a občas odlehčovacích 

pobytů, když rodiče jeli na dovolenou, nyní je babička od května v domově se zvláštním 

režimem. Nyní jsme s tím spokojení. V minulosti, to byl veliký problém najít vhodné  

a důstojné zařízení. Obecně je jich zejména v Praze málo, kapacity jsou plné a navíc  

v mnoha z nich je nějaká ,překážka‛, kvůli které jsme usoudili, že tam babičku nechceme 

dát. Byli tam třeba nezabezpečené schody a pokoj v patře, pouze jeden pečovatel v noci 

až na 20 klientů, pokoj pro více klientů bez vlastního sociálního zařízení a podobně.“ 

[Bára] „Občas je manžel agresivní, křičí a je hrubý. Dostali jsme léky, které ho tlumí, 

ale kvůli tomu už taky možná časem zvolíme i týdenní péči. V případě zhoršení, hlavně 

fyzického, bych zvolila ústavní léčbu. Zatím to ale není akutní. Ze služeb tak využíváme 

jen dovážku obědů. Jinak mi ale služby přijdou dostupné. Financování zvládáme 

z důchodu, protože o příspěvek jsme teprve žádali a není to problém.“ [Helena] 

6.4 Sociální pracovníci a příspěvky 

Při dotazování na využívání různých typů sociální pomoci, jsem zjišťovala 

samozřejmě i existenci sociální dávky. Tedy jestli nemocný demencí pobírá příspěvek 

na péči (PnP), jeho výši, jak probíhalo jeho zařízení, kde se o možnosti získat takovou 

podporu pečující nebo nemocní dozvěděli a podobně. S procesem přiznání nároku na 

příspěvek na péči se pojí zkušenost respondentů se sociálními pracovníky a se sociálním 

poradenstvím, což je ve výsledku oblast, kterou jsem otázek na PnP chtěla prozkoumat. 

Právě přístup sociálních pracovníků a zkušenosti, jaké s nimi mají pečující, je pro 

výkonnou sociální politiku státu dobrou reflexí současného stavu problematiky. 



41 

 

„Byla provedena taková analýza (Musil, Kubalčíková, Výzkumný ústav práce  

a sociálních věcí) sociálních pracovníků, kteří provádí hodnocení soběstačnosti 

v přirozeném prostředí pro příspěvek na péči, kde konstatovali, že tato práce je velmi 

devalvovaná, ze strany lékařů není doceněna, ovšem třeba tu práci i odflákli – musí 

hovořit s člověkem, poučit ho, k čemu ten příspěvek má – veřejnost obecně ten příspěvek 

považuje za sociální dávku, kterou může projíst.“ [Janečková]  

Všechny respondentky uvedly, že se již s pozicí sociálního pracovníka setkaly, 

buď to byla specializovaná pozice v některé sociální službě, nebo přímo zástupce 

byrokracie. Pouze jedna z nich teprve na přiznání příspěvku na péči v době rozhovoru 

čekala, takže ji sociální pracovník ještě nenavštívil doma; tři respondentky neměly 

k hodnocení závislosti a k praktikám pracovníků žádné negativní výtky: „První sociální 

pracovnice mi i poradila, že je i příspěvek na mobilitu a jak si to zařídit, takže to mě 

překvapilo a bylo to milé. Celkem tu byli 3 nebo 4 pracovníci a všechno bylo v pořádku, 

bylo to zcela kompetentní posouzení stavu, individuální přístup.“ [Míša]; a jedna 

popisovala proces negativně, přesto dle jejího názoru nakonec v jejím případě vše 

dopadlo adekvátně: „Zařizování se velmi vleklo. I když byla od doby přiznání příspěvku 

částka zpětně doplacena, byla tam asi půlroční prodleva. Proces je velmi zdlouhavý. 

Někdy mám pochybnosti o odborné způsobilosti sociálního pracovníka, který 

nemocného posuzuje. Alzheimerova demence se někdy projevuje ve vlnách, takže se 

někomu nepoučenému může někdy babička zdát celkem při smyslech, ovšem za pár 

minut je vše jinak a neví dne ani hodiny.“ [Bára] Po pravdě si některé z nich ani 

nevzpomínaly, že je pracovníci navštívili, a zpětně si uvědomovaly, že u nich 

v domácnosti při opětovných žádostech o zvýšení PnP museli sociální pracovníci 

z krajského úřadu provádět sociální šetření vícekrát a vybavovaly si, jak probíhalo.  

V případě Báry jsem se setkala se zmateností, jak to tedy s příspěvky je, když 

v rozhovoru vypověděla, že mají přiznaný 2. stupeň příspěvku na péči a v zápětí 

uváděla, že se jedná o 8000 Kč měsíčně. Když jsem ji upozornila na fakt, že výše částky 

u 2. stupně je 4000 Kč a u třetího stupně 8000 Kč, byla sama překvapená, že mají 

vlastně přiznaný 3. stupeň závislosti, ale že je to tak správně. 

Co se týká dalších příspěvků, například na mobilitu a kompenzační pomůcky, 

v těchto případech byly už respondentky skeptické a přestože tyto příspěvky využívají, 

finanční situaci jim podstatně nezlepšují. „Příspěvek na mobilitu, to vůbec nepokryje 

náklady, to se vůbec nedá počítat. Nejezdím jenom s maminkou, ale i třeba pro léky  

a čas jsou peníze – raději jedete autem, abyste byli dříve doma s blízkým, než to zvládat 
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hromadnou dopravou. Jinak tím, jak jsme v jedné domácnosti, ten PnP stačí, v podstatě 

se dělíme o náklady. Denní stacionář nás vyšel na 3200 měsíčně, plus inkontinenční 

pomůcky a další výdaje, ono se to tak nasčítá, ale maminka k tomu má samozřejmě ještě 

důchod, což je velmi důležitá položka. Nyní bez přítele a jednoho platu do domácnosti je 

to pro mě těžší, a i náklady nyní budou vyšší a nevím, na kolik to vyjde, ale tak to prostě 

je a já to beru. Například Cestě domů nyní platím paušálně 200 Kč za den, ať už přijdou 

nebo ne, takže 6000 Kč za měsíc z osmitisícového PnP, jenomže mám jistotu, že mě 

jejich lékař neodmítne na rozdíl od obvodní lékařky, která má nasmlouvané pacienty 

 a nemůže se dostavit. Musíme teď platit i za polohovací lůžko, za Nutridrink, glukózy 

 a podobně.“ [Míša] 

K procesu přiznávání nároku na příspěvek na péči mám osobně konkrétní 

připomínku, která se týká výpovědi respondentky Jany. Ta uvedla: „Potkala jsem se 

s kamarádkou, co na tom úřadě dělá, a povídaly jsme si o maminkách. A ona na mě 

normálně zařvala, jestli nejsem blázen, ať si o ten příspěvek okamžitě požádám. No 

 a díky ní máme 4. stupeň, čili těch 12 000 Kč.“ [Jana] Jestli se situace opravdu odehrála 

tak, jak ji respondentka popisuje a nejvyšší stupeň příspěvku získali do domácnosti 

pouze díky kontaktům a osobní známosti na úřadě, v jehož kompetenci je provádět 

sociální šetření a přiznávat nárok na PnP, je to opravdu žalostný stav. Z nezúčastněného 

pozorování, které v místě rozhovoru proběhlo jako součást návštěvy, totiž vyplývá, že 

maminka respondentky nemocná demencí, které byl takto vysoký příspěvek přiznán, 

rozhodně nesplňovala tabulková kritéria posuzování závislosti, aby do této kategorie 

mohla patřit. Dle mého osobního názoru jsou její zachovalé schopnosti na úrovni třetí 

kategorie, ne-li druhé. 

Se sociálními pracovníky, kteří nebyli přímo pečující o nemocného, ale plnili 

v institucích funkci sociálního poradce, se všechny respondentky setkaly. Paní Marie 

jako sociální poradce využívá především své děti, které obě vystudovaly sociální práci. 

Zprvu po položení otázky některé nevěděly, co si pod názvem sociální poradenství 

představit, ale z průběhů rozhovorů vyplynulo, že na takového pracovníka byly jako 

rodinní příslušníci okamžitě po určení diagnózy odkázány, nebo se s nimi setkaly 

v pobytových zařízeních. „Pravidelně jsem sociální poradenství nikdy nevyužívala, ale 

dostala jsem se do kontaktu se sociálními pracovníky v zařízeních, kde babička již 

pobývala či pobývá.“ [Bára] „K poradenství mimo některé ty služby mi zatím stačil 

ošetřující lékař, dostala jsem od něj i brožuru. Dověděla jsem se o tom i od sousedů, 

kteří mají matku s rozvinutou Alzheimerovou nemocí a všimli si manželova chování.“ 
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[Helena] Po vysvětlení pojmu už byly všechny respondentky schopné i přímo určit, kdy 

a za jakých okolností se jim naskytla příležitost využít sociální poradenství. „Ale jinak 

v Gerontocentru se s námi hned na začátku sešla sociální pracovnice. Sociální 

poradenství jsem tedy využila jenom tam, vždycky mi nabídli několik možností a byli 

velmi vstřícní, takže spolu s informacemi z internetu a od ostatních pečujících to bylo 

naprosto dostačující.“ [Míša] 

6.5 Systém sociálního zabezpečení v ČR a aktuální trendy 

Jakožto přímí účastníci procesu humanizace sociálních služeb a příjemci podpory 

ze systému sociálního zabezpečení, jsou neformální pečovatelé oprávnění k posuzování 

funkčnosti sociálního systému ve vztahu k problematice demence a mohou prokázat 

platnost aktuálních trendů, nebo poukázat na problémy, které by jinak zůstaly 

nevyslyšeny. Všichni, experti i respondenti, se shodují na tom, že systém sociálních 

služeb z pohledu péče o osobu s demencí je dostačující. „Pobytové služby (domov se 

zvláštním režimem, to je sice hrozný název, mohlo by se vymyslet něco lepšího i jeho 

definice v zákoně není správná ani přesná), ale ta forma specializované péče o lidi 

s demencí, tam je potřebné, aby zde pracovali pracovníci, kteří mají opravdu důkladnou 

kvalifikaci pro tu práci a hodně komunikačních a pečovatelských dovedností. Myslím si, 

že některá zařízení dokážou udělat tu péči individualizovanou, kvalitní, že jsou příklady 

dobré praxe. Potom teda ta denní centra, to jsou dobré kombinace formální  

a neformální péče. Potom ta pomoc, která by mohla docházet do té rodiny – od domácí 

péče, přes tu asistenční službu, respitní péči a pečovatelská služba – když se to všechno 

poskládá dohromady, nabídka forem je dostatečná.“ [Janečková]  

Pokud se tedy v systému objevují nějaké problémy, jedná se o konkrétní oblast, 

jakou je například časová dostupnost sociálních služeb. „Je velké štěstí, že se nám 

povedlo sehnat pro babičku toto místo. Předcházely tomu cca 2 roky postupného 

hledání a vyšlo to víceméně náhodou. Přes to nemáme smlouvu na dobu neurčitou, 

zařízení je ze své podstaty dočasné, i když v něm klienti mohou pobývat roky. Proto stále 

nemáme jistotu, že tam babička bude moci být trvale.“ [Bára] „Já k sociálním službám 

nemám výtek. Já jsem teď spokojená, zdravotní služby se hradí z pojištění a mohu si 

vybrat ze sociálních služeb. Ovšem u těch pečovatelských služeb, které budu teprve 

zjišťovat, si nejsem jistá časovou dostupností, jestli se mi podaří najít někoho na 4-5 

hodin denně. Obávám se, že ne a to pak budu řešit asi formou inzerátu, kdy seženu 

nějakou osobu, která prostě bude maminku hlídat.“ [Míša]  
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Stálým problémem je a bude i finanční stránka celé věci. K finanční dostupnosti se 

jednotlivé respondentky vyjadřovaly jako k jedné z nejdůležitější oblasti. „Nevím, jak to 

dělají ženy, které chodí do práce, protože když je situace donutí opustit práci a starat se 

na plný úvazek, finančně to musí být strašně těžké. Myslím, že i ten příspěvek na péči byl 

lidem dán, aby se mohli o příbuzné starat doma.“ [Marie] Nejen sociální dávky, ale  

i celkové finanční možnosti sociální politiky komentovaly všechny respondentky. 

Doktor Horecký k tomu podával i náhled experta: „Pokud nebude proces transformace 

nadále dofinancováván, jako tomu bylo doposud, z Evropského sociálního fondu, tak se 

ten proces velmi zpomalí, v některých krajích možná i zastaví. Humanizace u domovů 

pro seniory ještě fungovat může, ale transformace ve smyslu deinstitucionalizace, to už 

moc reálně nevidím.“ [Horecký] 

Všechny respondentky si překvapivě na vysoké odborné úrovni uvědomovaly, jaké 

problémy se v oblasti sociálních služeb vyskytují plošně, jaké méně a samy vnímaly 

určitý proces transformace sociálních služeb. Některé si tyto informace vyvodily 

například z médií, jiné na základě osobních zkušeností. V oblasti sociálního poradenství 

a sociálních dávek neviděla žádná z respondentek výrazný problém s fungováním, ale 

spíše se zákulisím celého systému. Projevovala se u nich vysoká míra soucítění 

s kvalifikovanými sociálními a zdravotními pracovníky. „Pochválila bych obětavost 

některých pracovníků, kteří se o nemocné seniory starají. Jejich pracovní podmínky 

podle mě často nejsou takové, jaké by si zasloužili. Často to dělají více jako poslání, než 

jako práci, kterou by se mohli důstojně uživit.“ [Bára] 

Stejná respondentka byla k systému také nejvíce kritická a svou výpovědí výrazně 

podpořila návrh doktorky Janečkové o komunitních zařízeních, která neodstrkují jeich 

uživatele stranou, jako tomu bylo dřív, ale naopak je staví do centra dění, tak aby pro ně 

co nejdéle byla zachována možnost účastnit se místního a běžného života. „Chtělo by 

systém zjednodušit. A určitě navýšit kapacitu vhodných domovů se zvláštním režimem. 

Vhodných myslím jako spíše menšího typu na lokálním principu, než jedno velké 

zařízení masového typu. Když to vezmu z našeho pohledu, když teď platíme 28 000 Kč  

a všechny důchody a dávky dají dohromady jen 22 000 Kč, určitě si mnoho rodin 

umístění někam nemůže dovolit, jelikož peníze nemocného všechny poplatky nemohou 

vyrovnat, takže by to chtělo finančně zpřístupnit lidem. Myslím si, že provázanost je 

nedostatečná, což ovšem bohužel není problém pouze v ČR. Je to například  

i v Rakousku, kde by to člověk tolik nečekal.“ [Bára] 
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S nepřehledností systému se vyrovnávají i další respondentky. Většinou tuto 

možnost neuváděly jako závažný problém, ale spíše vyplynula z jejich vyprávění  

o pečování. „Já jsem se systémem spokojená, ale nemám s tím zatím velké zkušenosti. 

Celou situaci mi zjistila dcera na internetu, takže mi s případnými požadavky pomáhá. 

Já sama bych na to asi nepřišla.“ [Helena] „Já si všechny informace dokážu najít na 

internetu, jsem tak zvyklá a umím to, takže to funguje. Když mi někdo dá seznam 

zařízení, nebo mi něco pěkně vysvětlí, to je pak úplně bez problému. Ovšem informace 

třeba o sociálních dávkách, to mi přišlo i na tom Úřadu práce, že je to takové zmatené. 

Člověk musí pobíhat a zjišťovat, my pečující i úřednice musíme vyjít těm předpisům, což 

chápu, ale je to taky složité. Myslím si, že je to docela spletité a to hlavně proto, že se 

něco pořád mění a pravidla jsou zbytečně složitá. Pro mě je to hrozně nepřehledné. 

Někdy jsou i pravidla taková, že vyřadí nebo nepřiznají nárok na dávku někomu, kdo 

prostě evidentně je invalidní a pak se prostě vyplácí dávky lidem, kteří to tolik 

nepotřebují. To občas člověk zahlédne v médiích třeba.“ [Míša] Myslím, že tu péči tady 

hodně zajišťují ty neziskovky, ty fungují a jsou fajn. Stát tohle asi neumí, naše městská 

část mi prostě nabídla pečovatelku pouze na hodinu a to nestačí.“ [Marie] 

Teorii refamilizace a deinstitucionalizace v praxi potvrdili experti a potvrzují ji  

i respondentky. Minimálně co se týká změny myšlení a přístupu k tomuto problému,  

o čemž hovořil doktor Horecký. Humanizaci rodinní pečující v neformálním prostředí 

v podstatě přímo vytváří svým rozhodnutím, starat se o blízkého doma a souhlas 

s obecnou teorií podtrhují svými názory: „Já bych maminku nikam nedala, protože 

doktorům prostě nevěřím. Je pořád lepší, abych péči zvládala sama s pomocí nějakých 

sester z pečováku, než abych mámu musela dát do nějakého ústavu. Jsem přesvědčená, 

že to už by tady dávno nebyla, takhle si jí udržuju já sama a starám se o ni už dlouho.“ 

[Jana] „Moje osobní zkušenosti z práce jsou, že pokud nemocný či starý člověk nastoupí 

do pobytového zařízení proti své vůli, bez toho aniž by si to vyloženě přál, tak se velmi 

zhorší a umírá daleko dříve, než v domácím prostředí.“ [Marie] 

6.6 Problematika Alzheimerovy demence 

Nakonec jsem s experty i respondenty řešila problematiku Alzheimerovy demence 

komplexně, ne jen z pohledu sociální politiky a České republiky. Všichni se totiž shodli 

na tom, že je u nás tomuto problému věnováno velmi málo prostoru a nefunguje zde 

dostatečná osvěta. Péče o osoby s demencí je ale záležitost mezinárodního rozměru  

a stále je v neodborných kruzích jen malý zájem o to, řešit tuto nepříjemnou, zato 
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výhružnou situaci. Jako součást sociální politiky konkrétního státu se dotýká i jiných 

aspektů veřejného života občanů, například rozpočtové politiky. „My nejsme moc zemí, 

která by měla živé strategické dokumenty. Strategií je tady spousta, asi 135 různých, ale 

když si vezmu ten Pozitivní plán stárnutí, tak ten se sice udělá, je hezký, je tam napsáno 

kdo co má v gesci. Ale pak když si přečtete to hodnocení, tak je to ve většině způsobů 

děláno jako ,napišme co všechno dělámeˊ a co z toho se dá napasovat na ten plán. 

Takže to není dokument, který by byl nějak akcentován. Tady se řeší problémy, které 

jsou teď a nyní.“ [Horecký] 

Skutečným symbolem geriatrie, péče o osoby s demencí a Alzheimerovou 

chorobou je v České republice popularizátorka těchto odvětví, docentka Holmerová. 

„Myslím, že se ta situace zlepšuje určitě postupně, ale asi toho je pořád málo. 

Centrálně už je to asi poměrně dost, v novinách se to dost často objevuje. Novináři si 

hodně demenci a Alzheimerovu chorobu spojili s paní docentkou Holmerovou, protože 

je tvář tématu, přidávají se už další tvářičky, více už se o té problematice píše.“ 

[Janečková] Respondenti, kteří byli uživateli služeb v Gerontocentru v Praze, nebo se 

účastnili některých aktivit, které zaštiťovala ČALS, znali i detaily o zastupování České 

republiky na mezinárodní úrovni – lehce bizarní situaci, kdy neměl český stát oficiální 

zastoupení na evropských konferencích, ale přesto zde byli informativně zástupci 

ČALS. [Holmerová 2011] „Vůbec tady není věnován dostatečný prostor AD. Vím,  

že někdy před lety jela paní Iva Holmerová sama na světový kongres Alzheimerovské 

společnosti. Nebyl tam jediný zástupce ministerstva zdravotnictví, sociálních služeb, 

vůbec nic. Byla tam sama ze svého zájmu. Tady vůbec nikoho nezajímá, že za pár let to 

bude daleko horší, že tu s Alzheimerem bude pobíhat každý druhý.“ [Marie]  

Vím, že paní docentka Holmerová tomu věnuje celý svůj život a snaží se pronikat do 

těch správných kruhů, kde se to dá ovlivnit. Ale vždycky říká, že je to strašně málo, co se 

tady dělá pro ty osoby s demencí, s tím, že vyhlídky do budoucna jsou takové, že těch 

lidí bude víc a víc, což se dá očekávat, když se lidé dožívají delšího věku. [Míša] 

Respondentky v podstatě nezaznamenaly žádné kroky vlády, které by vedly k větší 

podpoře pečujících a informovanosti o problému demence. Naopak ale vidí 

problematiku zespoda, znají tedy například další vrstevníky, kteří se potýkají s péčí  

o blízkou osobu a uvědomují si nedostatek prostoru, který demografické stárnutí, 

onemocnění demence a osoby vyžadující péči zaujímají v hledáčku témat k řešení 

zákonodárnou mocí. „Že by tam byla nějaká větší podpora pečujících, domovů se 

zvláštním režimem nebo nějaká systematická podpora pro tu přeregistraci, to se také 
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neděje. Takže myslím si, že si ani Česká republika neuvědomuje, že to bude mít velmi 

vzrůstající tendence a že je potřeba se na ně připravit. Souvisí to i s dlouhodobou péčí, 

která není u nás vyřešena.“ [Horecký] „Bohužel není problematice Alzheimerovy 

demence a péče o dementní osobu v ČR věnován dostatečný prostor. Je třeba stále 

upozorňovat na to, že demence se bude stále rozšiřovat a postihovat stále mladší lidi. 

Každý by měl v této souvislosti myslet na zadní vrátka. Ze strany státu je to asi spíš 

občasné obecné upozorňování na stárnutí populace, ale nic systémového na řešení 

problematiky se neděje. Nebo aspoň já o tom nevím, a to bych řekla, že se docela 

zajímám. Sice existují neziskovky, které seniorům pomáhají, není to však v dostatečné 

kapacitě, spíš řešení individuálních problémů.“ [Bára] Tato příslušnost soukromému 

sektoru spolu s popularizováním tématu dobrovolnickou skupinou kolem jedné osoby 

odpovídá teorii sociální konstrukce cílových skupin, když Schneiderová a Ingramová 

hodnotí symbolické politiky závislých sociálních skupin právě tak, že bývají ponechány 

také soukromému sektoru. [Schneider, Ingram 1993: 337–338] 

Doktorka Janečková pak navrhuje jeden z možných případů, jak zlepšit alespoň 

detabuizaci problematiky mezi laickou veřejností. „Až dolů k rodinám se to nedonese – 

buď tam je nějaká sebeobrana, že lidé nechtějí připustit, že se jich ta demence nebo 

někoho z blízkých může dotknout, pořád se diagnostikuje pozdě, využívání 

specializovaných služeb není dostatečné. Nabídka není dostatečná, nedojde až úplně 

k lidem. Podle mě je ten největší problém až v komunitní péči, to propojování nabídky 

s občanským životem.“ [Janečková] Existence komunitních zařízení nabízí opravdu 

vhodné propojení informovanosti okolí se zapojením nemocných do běžného života. 

Zdravotní sestra z povolání, paní Marie, vidí možné odkrytí a upozornění problémů 

v odborném zakotvení všech částí problematiky, což souvisí i s financemi. „Myslím si, 

že ta práce s nemocnými by měla být odborná. Jinak je to normální bachařina, aby se 

nezabili, aby se najedli. Zaměstnavatelé by měli poslat pracovníky na kurzy, někoho by 

to třeba i zajímalo, na stáže a podobně, a aby měli osvědčení, že jsou opravdu 

odborníci. Já i jako zdravotní sestra jsem v rámci získávání kreditů absolvovala třeba 

dvoudenní sezení na magistrátu, ale opravdu nevím, jak by se mělo apelovat na 

poslance.“ [Marie] 

Nakonec velmi skeptické uvažování (ale nemůžeme říci, že založené na nepravdě), 

které vskutku výstižně shrnuje názory pečujících, expertů i můj, jakožto autorky této 

práce, na sociální politiku ve vztahu k dementním osobám, vyjádřila respondentka 

Míša: „Tady je prostě ta sociální politika taková, to není jen o té Alzheimerově chorobě, 



48 

 

ale ve všem, že mi to přijde hodně nedořešené. Vždycky když se změní vláda, tak se 

nejvíc mluví o sociální politice, ale pak je to takové zmatené. A ty úředníci za to ani 

nemůžou, že jim něco třeba nefunguje, takže nemá vůbec smysl se na ně zlobit, to je 

problém někde výše, že neexistuje žádná ucelená koncepce.“ [Míša] 
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl vymezit péči o osoby s demencí, definovat hlavní 

problémy, na které zde neformální pečující narážejí a zakotvit aktuální trendy v sociální 

politice České republiky ve vztahu k tématice práce. Za pomoci dvou kapitol, které 

rozebírají fungování sociálně-zdravotní péče o nemocné demencí, jsem ukázala, jak je 

v naší zemi právně upraven systém sociálního zabezpečení, jaká je nákladnost, 

vytíženost a potřebnost jednotlivých služeb a veřejně politické strategie, které se 

problematice věnují, nebo by se věnovat měly. Praktickou sondou do fungování výše 

zmíněných oblastí v reálu byl provedený kvalitativní výzkum s rodinnými pečujícími 

v neformálním prostředí. Ten se kromě rozvedení teorie zabýval i názory a pohledy na 

celou problematiku Alzheimerovy choroby a demence, a to jak v podobě pěti rozhovorů 

s neformálními pečujícími, tak tří rozhovorů s experty, kteří se v tématu pohybují na 

různých pozicích. 

Nejzákladnějším zjištěním práce je, že ačkoli se z médií nebo zkušeností zdá, že 

jsou služby nedostupné, není tomu tak zpravidla. Šíře nabízených typů sociálních služeb 

je dostatečná, sociální dávky i poradenství jsou dostupné. Shodli se na tom všichni 

respondenti i experti. Problém tkví v dílčích oblastech dostupnosti a málokdy se sejde 

více oblastí najednou jako důvod k nevyužití. Jedná se o časovou, finanční a místní 

dostupnost jednotlivých typů služeb, nejčastěji domovů se zvláštním režimem  

a terénních služeb. Například je služba kapacitně i časově dostupná v okolí bydliště 

nemocného, ale je to vyváženo výrazně vyšší finanční náročností. Naopak finančně 

dostupné služby se bohužel mohou setkávat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků 

a z toho plyne časová nedostupnost podle potřeb nemocného a pečujícího. 

Všichni experti se shodli, že transformace sociálních služeb pro osoby s demencí 

funguje velmi málo a je ještě na dlouhé cestě. Proces humanizace, který se odráží i ve 

snahách institucí poskytovat více odbornou péči lidem s demencí se nejvíce projevuje 

jako teorie refamilizace – lidé už se naučili smýšlet o problému demence jinak, 

v souladu s vědeckými přístupy a mezigenerační solidaritou. Za pomoci neziskových 

organizací a státu se nyní mohou lépe přizpůsobit režimu péče o pacienta s demencí  

a v případě rodinných příslušníků tak mohou i o něco snadněji procházet strastiplnou 

cestou neformální péče v domácím prostředí. Takoví pečující jsou pak živým důkazem, 

že humanizace celého procesu pečování a systému funguje. 
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Zároveň jsem za pomoci rozhovorů s experty zjistila, jak fungují ve vztahu 

k tématu národní projekty, státní správa i soukromý sektor. Tyto poznatky pak můžeme 

aplikovat na teorii sociální konstrukce cílových skupin a zjistíme, že nastolování agendy 

v politice, médích, ale i na úrovni běžné komunikace významně ovlivňuje, jak je 

k sociálnímu problému přistupováno. Nejedná se pouze o péči o osobu s demencí, ale  

i o samotnou informovanost o této nemoci, o demografické stárnutí, předpovědích 

nárůstu počtu závislých osob a o Alzheimerově chorobě. Pokud se totiž tento problém 

netýká seniorů (jakožto skupiny se silnou politickou mocí) ale jiných cílových skupin 

(s pozitivní konstrukcí, ovšem slabou mocí) je zde téměř nemožné vůbec prosadit své 

zájmy do vyšších sfér politiky a najít tak opravdu ucelenou fungující koncepci, která se 

bude tématu věnovat. 

Téma Alzheimerovy choroby, demence a péče o takto nemocné osoby by mělo být 

i nadále zpracováváno, protože jednak tento sociální problém evidentně stále není dost 

poznaný a navíc se neustále vyvíjí. Tato práce nabízí pouze úzký pohled na celou věc  

a jakékoli výzkumy i analýzy stávající situace jsou potřebné. Můžeme pak doufat, že 

budou mít pozitivní dopad na řešení problému, kterému se stejně moderní společnosti 

v budoucnosti nevyhnou.  
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Summary 

This bachelor thesis has focused on defining the care of people with dementia, 

defining the main problems that are encountered by informal caregivers, and to establish 

current trends in social policy of the Czech Republic in relation to the topic of work. In 

six chapters there were provided answers to the aims of the thesis – the functioning of 

the social-health care for dementia patients, how is regulated the social assurance 

system in our country, what is the expensiveness, utilization and need for each social 

services and public policy strategies, which pursue the issue, or should to pursue. 

The most basic finding of this work is that although the media or experience of 

people shows that the social services are unavailable, this is not a rule. The width of the 

available types of social services is sufficient, social benefits and counselling are 

available. All of the respondents and experts agreed on that. The problem is each 

component of availability – time, financial and local availability of various types of 

services, most special homes and field outreach services. For example, the due to the 

capacity and time in service available in the area of residence of the patient, but it is 

compensated by significantly higher financial demands. On the other side, affordable 

services unfortunately can´t provide enough skilled workers at and so the service is time 

unavailable according to the needs of the patient and caregiver. 

The work also deals with the agenda-setting of this issue in social policy of Czech 

Republic, media and in basic interpersonal communication. Based on the theory of 

social construction of target populations, it is nearly impossible for dementia patients 

and their caregivers to assert its interests in the higher politics (not only on the local 

level) and find a really integrated, comprehensive and functional concept of policy. 

There is plenty enough space for researching this topic henceforward and this work is 

only one tightly focused analysis of all possible maked. 
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Příloha č. 1 – Tabulky Stádia demence a Služby sociální péče pro nemocné demencí používané při rozhovorech s respondenty 

 

Stádia demence 
1. stádium 2. stádium 3. stádium 

lehké problémy s krátkodobou pamětí 

obtížné hledání správných slov 

obtížné dorozumívání 

zhoršující se racionální úsudek 

ztráta zájmu o koníčky 

známky deprese, deprivace 

popírání problémů 

významné výpadky paměti 

poruchy osobnosti 

poruchy soudnosti 

problém se zvládáním běžných denních aktivit 

(vaření, nakupování) 

potřebná pomoc při osobní hygieně a oblékání 

bloudění – místní dezorientace 

časová dezorientace 

zmatenost, halucinace 

poruchy příjmu potravy 

nepoznávání blízkých osob 

ztráta schopnosti plynulé řeči 

nechápání okolního dění 

ztížená mobilita nebo upoutání na invalidní  

vozík/ lůžko 

poruchy vylučování 

úplná ztráta soběstačnosti 

významné poruchy chování 

celkové chátrání 

 

 

Služby sociální péče pro nemocné demencí 
Terénní služby Ambulantní služby Pobytové služby 
- jsou poskytovány v prostředí, kde 

člověk žije 

- za těmito službami člověk dochází do 

specializovaných zařízení 

- jsou poskytovány v prostředí, kde člověk 

celodenně, respektive celoročně žije 

pečovatelská služba 

osobní asistence 

terénní pochůzky 

odlehčovací služby 

denní stacionáře/ centra denních služeb 

poradenská centra 

odlehčovací služby 

domovy se zvláštním režimem 

týdenní stacionáře 

Zdroj: Stručný průvodce zákonem o sociálních službách 

 


