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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá motivací žadatelů k podání žádosti o dlouhodobý pobyt do 

domova pro seniory. Teoretická část práce se zabývá potřebami seniorů, popisem systému péče 

o seniory a jeho problematikou, popisuje limity, motivaci a psychosociální aspekty rodinné 

péče o seniory a vliv pobytu v domově pro seniory na osobnost a kvalitu života seniora. 

Empirická část je pojata jako kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. 

Respondenty tvoří žadatelé o dlouhodobý pobyt v domově pro seniory. Cílem empirické části 

je především zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: jaká životní situace je pro žadatele 

motivací pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt do domova pro seniory. Empirická část 

popisuje cíle výzkumu, metody výzkumu a výzkumný vzorek, uvádí výzkumné otázky. Získaná 

data jsou následně analyzována a výsledky jsou podrobeny kritickému zkoumání v diskuzi. 

Výsledky této práce slouží jako podklad pro vytvoření nových projektů na podporu setrvání 

seniorů v domácím prostředí, zaměřených na prevenci umísťování seniorů do ústavních 

zařízení.  

 

Abstract 

This MA thesis encompasses the motivation of the applicant to apply for a long-term 

stay at a retirement home. The theoretical part analyses the needs that seniors have, describes 

the system of care of the elderly and its problems, as well as the limits, motivation and 

psychosocial aspects of family care of the elderly, and the effect of a retirement home 

residence on the personality and quality of life of the elderly.  

The empirical part is formed as a quantitative research with the use of questionnaires. 

Respondents were selected out of the applicants for a long-term stay at a retirement home. 

The aim of the empirical part of the MA thesis is to answer the key question of the entire 

research: what life situation is responsible for the applicant's motivation for applying for a 

long-term stay at a retirement home. The empirical part describes the research objectives, 

research methods and research groups and poses the research questions. The received data are 

than analyzed, and the results are subjected to a critical scrutiny in a discussion. The results of 

this thesis serve as a basis for creating new projects to encourage seniors to remain at their 

home environment, and aimed at preventing the placement of the elderly in institutional 

facilities 
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1 Úvod 
 

Současné a očekávané demografické změny jsou výzvou pro celý systém sociální péče 

o seniory v naší společnosti. Senioři, stejně jako jiná skupina obyvatel, potřebují kvalitní 

služby. Odborníci poukazují na zvláštní péči u seniorů se sníženou soběstačností. Tito senioři 

v důsledku chronického onemocnění potřebují dlouhodobou zdravotní i sociální péči, péče má 

být komplexní a navazující. Celá tato ucelená péče má směřovat k zachování kvality života 

seniorů.  

Celá řada seniorů, či jejich blízkých, hledá komplexní péči v institucionálních 

zařízeních typu domovů pro seniory. Narážejí však na problém s volnou kapacitou těchto 

zařízení. Kraj s nejvyšším podílem osob starších 65 let je Hlavní město Praha. Podle údajů ČSÚ 

Praha přitom disponovala k 31. 12. 2011 2420 lůžky v celkem 25 domovech pro seniory. Počet 

neuspokojených žádostí k 31. 12. 2011 byl 7505. V celorepublikovém měřítku udává statistická 

ročenka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2012 celkem 480 domovů pro seniory. 

Počet neuspokojených žádostí k 31. 12. 2012 v domovech pro seniory byl 59 028. Ze 

statistických údajů je zřejmé, že poptávka po institucionálních zařízeních značně převyšuje 

nabídku (kapacitu) těchto služeb.  

Dnešní snahy sociální politiky v oblasti péče o seniory se sníženou soběstačností 

podporují deinstitucionalizaci služeb pro tuto cílovou skupinu.  O trendu setrvání ve stáří co 

nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí i snaze v dotační politice podporovat terénní 

sociální služby, se v současné době v sociálních kruzích hodně hovoří. Dokonce i výsledky 

provedených výzkumů mezi neodbornou veřejností poukazují na přirozenou touhu jedinců naší 

společnosti zůstat ve stáří doma a případnou nesoběstačnost řešit pomocí podpory nejbližších 

rodinných členů.  

Ze současného trendu tedy vyznívá umístění v domově pro seniory jako poslední možné 

řešení, a to pouze v situaci vážného zdravotního stavu a plné nesoběstačnosti seniorů. Jak ovšem 

tato myšlenka obstojí tváří v tvář skutečnému řešení situace vzniklé potřeby péče o seniora u 

konkrétní rodiny? Především mám na mysli situace, kdy zdravotní stav seniora se začne měnit, 

občasná výpomoc v domácnosti seniora přestává stačit, v horších případech je senior ze 

zdravotních důvodů hospitalizován. Skutečně rodina podpoří trend deinstitucionalizace a 

seniorovi zajistí v této situaci nutnou péči či dopomoc v domácím prostředí? Nebo sáhne po 

řešení pomocí umístění seniora v domově pro seniory či v jiném institucionálním zařízení? Je 

si rodina či senior sám vědom dostupnosti alternativních terénních služeb? Zkusili již někdy 
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takovouto službu využívat?  V mé praxi v domově pro seniory se denně setkávám s několika 

dotazy na podmínky přijetí či volnou kapacitu služby. Lze konstatovat, že zájem o pobytovou 

službu v domově pro seniory je nepřetržitý. Co žadatele motivuje k podání žádosti o pobyt? Je 

umístění motivací spíše rodiny nebo seniora samotného? Je zdravotní stav seniora tak závažný, 

že je plně závislý v uspokojování svých potřeb na druhých osobách a vyžaduje tak nepřetržitou 

pomoc? Jaké jsou skutečné potřeby seniora a jaké jsou skutečné potřeby rodinných příslušníků? 

Je motivací k podání žádosti do domova pro seniory jen navyklý způsob řešení vzniklé snížené 

soběstačnosti seniorů či strach rodiny, že péči nebudou zvládat a přijdou o zaměstnání nebo se 

jedná o jediné skutečně možné řešení vzniklé situace?  

Na tyto a další otázky hledám odpovědi ve své diplomové práci. V teoretické části mé 

práce se budu zabývat potřebami seniorů, systémem péče o seniory a jeho problematikou, limity 

a motivací rodinné péče o seniory, vlivem pobytu v domově pro seniory na osobnost a kvalitu 

života seniora. V praktické části diplomové práce provedu dotazníkové šetření s cílem zjistit, 

co je motivací k podání žádosti k pobytu v domově pro seniory na území hlavního města Prahy. 

Zaměřuji se na zjištění, kdo je žadatelem o tuto pobytovou službu, zda žadatel někdy využíval 

sociální služby, co ho přivádí k podání žádosti, jaký je jeho zdravotní stav a míra soběstačnosti 

v době podání žádosti o pobyt. Cílem diplomové práce je také získat poznatky a podklady pro 

vytvoření nových projektů na podporu setrvání seniorů v domácím prostředí, zaměřených na 

prevenci umísťování seniorů do ústavních zařízení.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

2 Pohledy na populaci seniorů 
 

Tato práce se věnuje tématu snížené soběstačnosti seniorů a jejich motivaci k pobytu v 

domově pro seniory. Proto považuji za nezbytné vymezit, kdo vlastně senior je a koho se 

sociální péče v domovech pro seniory týká. 

Tato úvodní kapitola diplomové práce se zabývá stručně definicí skupiny osob seniorů 

a vymezením některých dalších termínů souvisejících s pojmem soběstačnost. 

 

2.1 Senioři a vymezení stáří 
 

V České republice jsou za seniory považováni lidé starší 65 let.  Zvlášť se hovoří o 

lidech staršího seniorského věku ve věkové kategorii od 80 let. Na rozdíl od mladší seniorské 

skupiny se vyznačují jinými potřebami a sociální charakteristikou.  

 

Světová zdravotnická organizace rozděluje stáří na jednotlivé etapy následovně: 

 

60 až 74 let – počínající staří 

75 až 89 let – vlastní staří 

90 let a více – dlouhověkost 

 

Americká geriatrická společnost rozděluje stáří na jednotlivé etapy následovně:  

 

65 až 74 let – mladí senioři 

75 až 84 let – staří senioři 

85 až 94 let – velmi staří senioři 

95 a více let - dlouhověkost 

 

Z hlediska oboru gerontologie jsou změny organismu člověka postupné. Stáří tedy není 

náhlé období života. Dle Holmerové (2007) stárnutí probíhá u každého jinak. To je dáno 

výslednicí nejen involučních změn, ale také původního funkčního stavu (kostní denzita, stav 

svalstva), životního způsobu a podobně. 

 



11 
 

2.2 Stereotypizace stáří 
 

Čevela, Kalvach, Čeledová (2012) považují stáří za objektivní realitu, jehož vymezení 

a pojetí je výsledkem permanentního přetváření a vyjednávání mezi různými sociálními aktéry 

a reagování na závažné společenské změny, k nimž v současnosti patří především demografické 

změny a zlepšování zdravotního i funkčního stavu seniorů. V této souvislosti hovoří o české 

stereotypizaci stáří a seniorů, kde se zdají být závažné např. následující skutečnosti: 

 

 podceňování schopnosti seniorů a smysluplnosti seniorského života, přesvědčení o 

společenské neužitečnosti stáří, 

 poměrně výrazná ageistická gerontofobie, strach z přibývání seniorů jako 

ekonomického břemene, 

 nadměrné akcentovaní funkčních deficitů stáří, jejich apriorní předpokládání a 

konzervování, nevíra ve zlepšitelnost funkčního zdraví, 

 nízká míra osobní zodpovědnosti, ochoty být zodpovědný za svůj život a respektovat 

jeho kauzalitu, logické konsekvence, 

 značná míra rozvolnění tradiční rodiny (život mimo manželství, rozvodovost, nízká 

porodnost, neznalost rodové historie, tím neúcta k předkům, s čímž souvisí i vysoký 

podíl pohřbů bez obřadu) a v rozsáhlých oblastech malá soudržnost přirozených 

občanských komunit (obci, sousedských vztahů), 

 preference ústavních forem péče a obecně pečovaní o neschopné a nemocné před 

komunitní podporou k zachování či obnovení schopností, sociálních rolí a smyslu života 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012:18). 

 

2.3 Dělení seniorů dle potřeby sociálně zdravotní péče  
 

Kalvach (2004) člení populaci seniorů do skupin dle jejich funkční zdatnosti, rizikovosti 

a potřeby zdravotnických služeb.  

První skupinu označuje za tzv. zdatné seniory, kteří nepotřebují geriatrickou péči, ale 

měli by být edukováni, podrobováni preventivním prohlídkám. 

Další skupinou jsou nezávislí senioři. U nich dochází k přechodnému zhoršení 

zdravotního stavu vlivem infektu, onemocnění či vlivem zátěže v podobě operace. Tato skupina 

seniorů za normálních okolností nepotřebuje sociální ani zdravotní péči. 

Třetí skupinu tvoří senioři křehcí. Do této skupiny dle Kalvacha spadají senioři s 
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chronickým rizikem pádů, psychickou labilitou, zhoršenou funkcí kognitivních funkcí, s 

nestabilním stavem při kardiovaskulárním onemocnění. Tito senioři už jsou indikováni k 

využívání nejen zdravotních, ale i sociálních a ošetřovatelských služeb. 

Holmerová (2007) ještě hovoří o skupině seniorů, kteří jsou svým zdravotním stavem 

zcela závislí na téměř nepřetržité pomoci rodiny, pečovatelských organizací, využívají respitní 

péči nebo pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných. 

 

2.4 Pojem soběstačnost seniorů  
 

Soběstačnost je dalším pohledem na populaci seniorů v oblasti posuzování kvality jejich 

života a potřebnosti sociálně-zdravotních služeb. „Normálním stavem i ve staří je stav dobré 

fyzické i duševní kondice a s tím související schopnost vést plný, kvalitní a nezávislý život. Z 

toho je třeba vycházet při jakémkoli uvažování o zdravotních a sociálních potřebách starších 

lidí. Cílem všech služeb a veškerých opatření by mělo být zlepšení zdravotního stavu seniorů, 

jejich soběstačnosti a kvality jejich života.“ (Holmerová, Jurášková, Zikmundová, 2007:66) 

 

2.4.1 Měření soběstačnosti  
 

V oboru geriatrie se posuzuje soběstačnost seniorů pomocí různých škál. Holmerová, 

Jurášková, Zikmundová (2007) zavádí do české geriatrické praxe škály základních a 

instrumentálních aktivit denního života (ADL a IADL). Pod pojmem základní aktivity denního 

života rozumíme základní sebeobslužné aktivity, jejichž porucha vypovídá o potřebě ošetřování. 

„V současné době používáme spíše test modifikovaný, test aktivit denního života dle Barthelové, 

který zahrnuje deset položek ohodnocených příslušnou bodovou hodnotou. Jedná se o najedení 

a napití, oblékaní, osobní hygienu, koupaní, kontinenci moči, kontinenci stolice, použití WC, 

chůzi po schodech, přesun z lůžka na židli či vozík, chůzi po rovině.“ (Holmerová, Jurášková, 

Zikmundová, 2007:68) Hodnocení těchto sebeobslužných aktivit vypovídá o základní 

sebeobsluze, nikoliv o schopnosti seniora žít zcela samostatně a bez pomoci. O těchto 

schopnostech vypovídají testy instrumentálních aktivit denního života. 

Při posuzování potřebnosti a soběstačnosti seniora je potřeba v geriatrii provádět 

komplexní geriatrické vyšetření. Důležitou součástí komplexního vyšetření je i posouzení 

psychických funkcí. Dle Topinkové (2005) toto vyšetření pomáhá odhalit zhoršení kognitivních 

schopností např. ve smyslu demence nebo afektu ve smyslu deprese. U nás se nejčastěji 

můžeme setkat se škálou kognitivního stavu Mini Mental State Examination (MMSE). 
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O posuzování soběstačnosti nejen seniorů hovoří i vyhláška 505/2006 Sb., která je 

přílohou k zákonu o sociálních službách. Tato vyhláška vymezuje schopnosti zvládat základní 

životní potřeby v deseti oblastech – mobilitě, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a 

obouvání, tělesné hygieně, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o 

domácnost. Posouzení těchto potřeb slouží jako východisko pro uznání závislosti osob v 

různých stupních a pro následné přiznání příspěvku na péči. Více o této problematice je 

uvedeno v kapitole Potřeby seniorů a v kapitole Systém péče o seniory v České republice. 
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3 Potřeby seniorů  
 

Definice lidské potřeby je poměrně složitá z pohledu komplexnosti a pojmutí všech 

oblastí, které musí zahrnovat. Trachtová definuje potřebu jako „projev náhlého nedostatku, 

chybění něčeho, jehož odstranění je žádoucí.“ (Trachtová, 2008: 11)  Prožívání nedostatku a 

nedostatečná saturace potřeb negativně ovlivňuje psychickou činnost člověka, tzn. myšlení, 

pozornost, paměť, ale také volní proces. Charakter potřeb ovlivňuje celá řada faktorů. Může se 

jednat o věk jedince, stupeň inteligence, aktuální zdravotní stav a životní zkušenost s konkrétní 

situací. 

Prožívání nedostatku také zcela významně ovlivňuje chování jedince. Smékal definuje 

potřebu jako „stav osobnosti odrážející rozpor mezi tím, co je dáno, a tím, co je nutné (nebo se 

jeví jako nutné) pro přežití a rozvoj.“ (Smékal, 2004: 241) Domnívám se, že této definici 

nejvíce odpovídá chování žadatelů o pobyt v domově pro seniory, nejčastěji chování rodinných 

příbuzných seniora. Avšak při posuzování potřeb seniora se mi jeví jako klíčové definování 

potřeb dle Ondrušové. „Je nutné si uvědomit, že senioři mají obdobné potřeby jako ostatní lidé. 

Jejich odlišnost spočívá pouze v jejich naplňování a uspokojování.“ (Ondrušová, 2011: 43)  

Potřeby jedince jsou vysoce individuální záležitostí, mění se v průběhu času a spolu s 

prostředím, ve kterém člověk žije. Také Čevela a kol. (2012) vyvrací mýtus o homogenní 

subpopulaci seniorů s nízkými životními potřebami. Ve skutečnosti je stáří velmi heterogenní a 

životní potřeby zůstávají zachovány, jejich minimalizace je projevem předsudků a věkové 

diskriminace. Dle mnoha autorů vystupují u starých lidí do popředí hlavně potřeba bezpečí, 

sociálních kontaktů, důstojnosti a respektu, spirituality a seberealizace. 

 

3.1 Saturace potřeb seniorů jako odraz kvality života 
 

Problematika potřeb ve vyšším věku je motivována dvěma otázkami. Zaprvé, jaké 

potřeby má starší člověk a zdali se tyto liší od jeho potřeb v předchozích životních fázích, a 

zadruhé, jak, kdo a kdy dané potřeby ve vyšším věku uspokojuje. 

Uspokojení potřeb je složitý děj, který má svou motivační složku, ale také faktory, které 

obě tyto složky ovlivňují. Míra schopnosti uspokojovat své potřeby velmi výrazně odráží 

kvalitu života seniorů a to, jak moc oni sami svůj život považují za kvalitní. Jak uvádí Janečková: 

„Ve stáří člověk postupně ztrácí schopnost uspokojovat své každodenní potřeby a naplňovat 

plány, udržovat kontrolu nad svým životem v míře, na jakou byl zvyklý. Tím se výrazně snižuje 

kvalita jeho života.“ (in Ondrušová, 2011: 43) Jak dále říká Ondrušová: „Potřeby, které byly 
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dříve uspokojovány dostatečně, mohou být ve stáří vnímány jako nedostatečně uspokojované, 

zatímco u jiných potřeb se může objevit jejich nadbytek.“ (Ondrušová, 2011: 43) 

Teorie i praxe péče o seniory ukazuje na to, že fyziologické potřeby a potřeby základní 

jsou vcelku uspokojivě saturovány, kdežto potřeby vyšší, zejména pak potřeby bezpečí, lásky, 

důstojnosti a mezilidských vztahů jsou u velkého procenta seniorů uspokojovány jen zřídka. 

Domnívám se, že toto je časté schéma péče v domovech pro seniory, kde jsou primárně 

saturovány potřeby základní. Do jisté míry je to způsobeno nižším počtem ošetřujícího 

personálu, než je skutečná potřeba. Pokud ošetřujícímu personálu zbyde čas, věnuje se 

potřebám vyšším.  

Saturace vyšších potřeb se velice osvědčuje u seniorů s demencí. Zajímavě tuto 

problematiku rozpracovává psychobiografický model péče. Autorem modelu je prof. Erwin 

Böhm, který se ve své vědecké práci zaměřuje na ovlivnění změněného chování seniorů se 

symptomy demence nefarmakologickou terapií. Podstatou psychobiografické péče je umění 

personálu porozumět klientům na základě znalosti jejich životního příběhu tzv. biografie a 

poskytnout jim adekvátní péči odpovídající stupni regrese klienta, kterou je možné určit pomocí 

diferenciální diagnostiky prof. Böhma. Model usiluje o změnu zavedeného přístupu personálu 

ke klientů, kdy personál přebírá veškeré úkony sebepéče, nereflektuje zachované schopnosti a 

dovednosti klienta. Böhm předkládá péči aktivizující, re-aktivizující a re-senzibilizující, pokud 

používá ve svém modelu pojem rehabilitace, tak ve smyslu oživení psychických schopností 

člověka, tzn: „rozhýbej duši a rozhýbeš celé tělo“. (http://ebin.cz/psychobiograficky-model-

prof-e-bohma/ cit. 2014-05-20) 

 

3.2 Saturace potřeb seniorů v akutní životní situaci 
 

Potřeby seniorů jsou významně ovlivněny aktuální životní situací či zátěží, kterou může 

být hospitalizace. Hospitalizace bývá považována za jeden z hlavních motivů pro podání 

žádosti do domova pro seniory. Prožívání hospitalizace vyvolává emoce, jako jsou hněv, strach, 

smutek. Záleží také na tom, jakou zkušenost senior a jeho rodina s podobnou situací má a jak 

ji podvědomě vyhodnotí. Klevetová a Dlabalová uvádějí: „Do popředí se dostává pocit bezmoci, 

který může vyústit až v tzv. sociální smrt, kdy starý člověk začne odmítat sám sebe, odmítá 

kontakt s okolím a odmítá poznávat nové situace a lidi.“ ( Klevetová, Dlabalová, 2008: 71- 73) 

Autorky doporučují v této situaci použít psychoterapeutický přístup Pesso-Boyden systém 

psycho-motor, který pomůže pochopit, které potřeby nemá senior v těžké životní situaci 

saturované.  Klevetová o PBSP říká: „PBSP je založen na předpokladu, že každý jedinec je po 

http://ebin.cz/psychobiograficky-model-prof-e-bohma/
http://ebin.cz/psychobiograficky-model-prof-e-bohma/
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narození vybaven určitým očekáváním toho, co potřebuje bytostně najít ve svém životě a má 

energii, která ho nutí nasycovat základní potřeby.“ ( Klevetová, Dlabalová, 2008: 72) Potřeby, 

které je zejména potřeba hledat a uspokojovat u seniora v těžké životní situaci, jsou potřeba 

místa, bezpečí a ochrany, potřeba podpory, výživy a potřeba hranic a limitů. Zejména pak 

potřeba hranic a limitů je pro seniory velmi naléhavá, jelikož starý člověk v takto náročné 

situaci potřebuje objevit hranice svých možností. Potřebuje pochopit a zjistit, co všechno sám 

zvládne, co umí, co vydrží, co je schopen změnit nebo vytvořit nové. Uspokojením této potřeby 

pak u seniora vzniká pocit důvěry ve vlastní schopnosti, pocit vyrovnanosti a spokojenosti. 

Stručně řečeno, před rozhodnutím podat žádost o pobyt do domova pro seniory by měla 

proběhnout tato analýza potřeb, přání a schopností seniora a až poté volit následný postup. 

 

3.3 Koncept podpory autonomie seniorů 
 

Na autonomii seniorů můžeme obecně nahlížet jako na respekt vůči starším a jako na 

zachování jejich rozhodovacích kompetencí.  

Dana Sýkorová provedla na téma autonomie seniorů výzkum do té doby neobvyklý. Ve 

svém projektu Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie, se zaměřila na 

vnímání autonomie samotnými seniory, jak vidí sami sebe z hlediska osobní autonomie, v čem 

vidí podmínky podporující či omezující jejich autonomii a jaké strategie používají k udržení 

osobní autonomie. 

Dle výsledků tohoto výzkumu je seniory autonomie vnímána jako (Sýkorová, 2004: 96-

97) :  

 soběstačnost fyzická: tuto soběstačnost limituje zdravotní stav, patří sem základní 

uspokojování svých potřeb, schopnost starat se o domácnost a pečovat o své blízké, 

nebýt na nikoho odkázán, postarat se o své věci sám; 

 soběstačnost finanční: senioři si chtějí zachovat nezávislost na druhých, chtějí se 

svobodně rozhodovat o nakládání se svými financemi, postarat se sami o sebe bez 

závislosti na druhých lidech, naopak chtějí sami obdarovávat nebo finančně pomáhat 

druhým, tato soběstačnost nabývá na významu se zvyšující se fyzickou nesoběstačností; 

 autonomie v užším smyslu samostatného rozhodování: volnost a svoboda názoru, 

jednání, osobní odpovědnost, jedná se o co největší možné udržení kompetencí pro 

rozhodování o svém životě. 

 

Osobní kontrola kompenzuje seniorům fyzický pokles ve stáří a napomáhá ke zdárnému 



17 
 

stárnutí. Problémem, se kterým se můžeme v této problematice nezřídka setkat je, že sami 

senioři chápou autonomii ve smyslu samostatného rozhodování, kdežto okolí seniora ji 

redukuje pouze na schopnost vykonávat aktivity péče o svou osobu. Dle odborníků se termíny 

autonomie a závislosti navzájem nevylučují. I v případě, že je senior závislý na pomoci druhé 

osoby, stále by měl být kladen důraz na zachování jeho kompetencí a právu rozhodovat o svém 

životě.   

 

3.3.1 Role institucí v zajišťování autentických potřeb 
 

Role institucí v zajišťování autentických potřeb seniorů, tj. takových potřeb, které 

vznikají až jako důsledek reálného poklesu funkčního potenciálu, by měla být především trojí: 

(Kubalčíková 2007, in Nešporová, Svobodová, Vidovićová 2008: 30): 

 

1. sociální reaktivace - tedy podpora autonomie a řešení na komunitní (lokální) 

úrovni, podpora sdružování a sebeorganizace skupin s podobnými potřebami; 

 

2. sociální prevence sociální exkluze, pomoc organizovaná s cílem setrvání v 

přirozeném prostředí a při udržení možnosti autonomního rozhodování; 

 

3. individualizovaná pomoc a podpora směřující k udržení/obnovení rovnováhy mezi 

jedincem a prostředím, v němž žije. 

 

Instituce by měly především předcházet vzniku či dalšímu rozvoji závislosti seniora na 

službě. Příhodová (in Sýkorová, 2004: 97-98) ve studii Sociální pracovníci a senioři hovoří o 

sociálních pracovnících, kteří uplatňují jen ojediněle přístup akceptující autonomii starších osob. 

Mají tendenci vidět v nich lidi nemocné, nekompetentní, závislé na pomoci druhých a na druhé 

pasivně spoléhající. Osobní autonomii ve stáří interpretují pouze ve významu fyzické 

soběstačnosti. 

 

3.4 Uspokojování potřeb v legislativním konceptu 
 

Studie Nešporové, Svobodové, Vidovićové (2008) naznačuje, že jednání sociálních 

pracovníků popisované Sýkorovou, může vycházet z institucionálních rámců, které jsou 

nastaveny tak, že jsou k saturaci vyšších potřeb nereaktivní. 
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Autorky analyzovaly optikou potřeb posuzování péče o vlastní osobu (základních 

životních potřeb) pro účely určení stupně závislosti (tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1 Operacionalizace konceptu „soběstačnosti“ v zákoně o sociálních službách (§ 9, odst. 2) 

biologické 

a fyziologické potřeby 

obstarávání si potravin a běžných předmětů 

(nakupování), vaření, ohřívání 

jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný úklid 

v domácnosti, péče o prádlo, 

přepírání drobného prádla, péče o lůžko, 

udržování pořádku v domácnosti, 

nakládání s odpady, další jednoduché úkony 

spojené s chodem a udržováním 

domácnosti 

potřeby jistoty 

a bezpečí 

obsluha běžných domácích spotřebičů, 

manipulace s kohouty a vypínači, 

manipulace se zámky, otevírání, zavírání 

oken a dveří 

sociální potřeby komunikace slovní, písemná, neverbální, 

orientace vůči jiným fyzickým osobám, 

v čase a mimo přirozené prostředí, zapojení 

se do sociálních aktivit odpovídajících 

věku 

potřeba úcty a uznání nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 

obstarávání osobních záležitostí 

poznávací 

(kognitivní) potřeby 

 

estetické potřeby udržování pořádku v domácnosti, nakládání s 

odpady, další jednoduché úkony 

spojené s chodem a udržováním domácnosti 

potřeby seberealizace  

uspořádání času, plánování života 
sebetranscendence 

 

Zdroj: (podle Nešporové, Svobodové, Vidovićové ) 

 

Autorky vycházejí při analýze z terminologie Maslowovy typologie potřeb.  Tabulka 1 

poukazuje na větší důraz na uspokojování potřeb v „základně“ pomyslné pyramidy potřeb a 

naopak podhodnocený její vrchol s potřebami subtilnějšími. 

Podobný pohled je zachycen v tabulce č. 2, která optikou potřeb hodnotí seznam 

základních činností, které jsou klientům poskytovány v rámci sociálních služeb. Prázdná 

políčka naznačují, že uspokojení některých typů potřeb není plánovitě do legislativního 

vymezení sociálních služeb zahrnuto. To může evokovat přinejmenším dva závěry: buďto 
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nejsou tyto potřeby rozpoznány nebo se předpokládá jejich saturace jinými kanály. 

 

Tabulka č. 2 Operacionalizace konceptu „základních činností pro poskytování sociálních služeb“ v zákoně o 

sociálních službách (§ 35, odst. 1) 

biologické 

a fyziologické potřeby 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování 
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

potřeby jistoty 

a bezpečí 

j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí 
k) telefonická krizová pomoc 

sociální potřeby h) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 
i) sociálně terapeutické činnosti 
g) sociální poradenství 
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění 

potřeba úcty a uznání  

poznávací 

(kognitivní) potřeby 

 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
m) podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností 

estetické potřeby 

potřeby seberealizace 

sebetranscendence 

  

 

Zdroj: (dle Nešporové, Svobodové, Vidovićové) 
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4 Systém péče o seniory v České republice  
 

Dostupné studie odhadují, že „80 až 90 % osob starších 65 let je soběstačných s pomocí 

rodiny a nejbližšího okolí, 13 % potřebuje pomoc v domácnosti, 7 až 8 % potřebuje soustavnou 

domácí péči a asi 2 % soustavnou péči ústavní“. (Komparace služeb sociální péče o seniory, 

2010: 21) 

Studie Hynka Jeřábka Rodinná péče o staré lidi (2005: 10) uvádí: „dnes potřebuje 

v české populaci pomoc ve většině každodenních aktivit asi 2 % lidí nad 65 let věku (tvoří 14 % 

populace) a k tomu asi 8 % osob nad 80 let (tvoří 3 % populace)“. 

Systém služeb pro seniory tvoří sociální služby upravené v zákoně o sociálních službách 

tzv., služby sociální péče, tyto služby spadají pod rezort Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Služby sociální péče se dělí do forem péče pobytové, ambulantní a terénní. Dále senioři 

využívají zdravotnické služby, které spadají pod rezort Ministerstva zdravotnictví. Péči 

seniorům poskytují také neformální pečovatelé, nejčastěji rodinní příslušníci seniorů.  

 

4.1 Terénní a ambulantní péče  
 

Terénní péče pomáhá seniorům v domácnostech. Velký přínos je v odlehčení pečujícím 

osobám v péči o seniory. Cestou, jak zajistit seniorům kvalitně prožité stáří ve svém přirozeném 

sociálním prostředí, je kombinování rodinné péče s terénními, ambulantními a přechodnými 

pobytovými službami. Do forem terénní péče spadá pečovatelská služba a osobní asistence. 

 

4.1.1 Pečovatelská služba 
 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase (především časovým vymezením se odlišuje od služby osobní asistence) v 

domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Služba je poskytována za úhradu od 

klienta. (§ 40 zákona o sociálních službách)  

Základní poskytované úkony jsou dle § 40 zákona o sociálních službách: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
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 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

 V České republice k 31. 12. 2012:  

 působilo 958 služeb pečovatelské služby 

 pečovatelská služba byla poskytována 33 259 dospělým mužům a 79 546 dospělým 

ženám 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů byl 1407 osob 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 65 – 68) 

 

4.1.2 Osobní asistence  
 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v 

přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba je 

poskytována za úhradu od klienta. (§ 39 zákona o sociálních službách) 

Základní poskytované úkony dle § 39 zákona o sociálních službách jsou: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně 

 pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

 V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 325 služeb osobní asistence 

 osobní asistence byla poskytována 1 768 dospělým mužům a 3 255 dospělým ženám 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů činil 331osob 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 65 – 68) 
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4.1.3 Tísňová péče 
 

Dle § 41 zákona o sociálních službách je tísňová péče terénní služba, kterou se poskytuje 

nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému 

vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního 

stavu nebo schopností. 

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 30 služeb tísňové péče 

 tísňová péče byla poskytována 420 dospělým mužům a 1 972 dospělým ženám 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů činil 0 osob 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 65 – 68) 

 

4.1.4 Průvodcovské a předčitatelské služby  
 

Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42 zákona o sociálních službách) jsou terénní 

nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku 

nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si 

vyřídit vlastní záležitosti. Služba je poskytována za úhradu od klienta. 

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 44 průvodcovských a předčitatelských služeb 

 průvodcovské a předčitatelské služby byly poskytovány 281 dospělým mužům a 371 

dospělým ženám 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů činil 7 osob 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 65 – 68) 

 

4.1.5 Centra denních služeb a denní stacionáře 

 

V denních stacionářích (§ 46 zákona o sociálních službách), a v centrech denních služeb 

(§ 45 zákona o sociálních službách) se poskytují ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována za úhradu od klienta. 
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Denní stacionáře jsou vhodným doplňkem terénní služby. Senioři zde mohou trávit část 

dne, pokud nechtějí či nemohou být sami doma a chtějí strávit čas se svými vrstevníky a chtějí 

aktivně trávit svůj volný čas. Služba je vhodná i pro rodinné pečující, kteří chodí do zaměstnání, 

a potřebují přes den zajistit péči o seniora, nebo odlehčit v péči o seniora.  

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 85 center denních služeb a 253 denních stacionářů 

 služba v centru denních služeb byla poskytnuta 844 uživatelům a služba v denním 

stacionáři celkem 2 894 uživatelům 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů o služby centra denních služeb byl 17 a pro 

službu denní stacionář se jednalo o 259 neuspokojených žadatelů 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 65 – 68) 

 

4.2 Pobytové služby 
 

Zákon o sociálních službách pobytové služby charakterizuje jako ty, které jsou spojené 

s ubytováním v zařízení sociálních služeb. V praxi používané terminologie se můžeme setkat i 

s termíny jako je rezidenční péče či institucionální péče. Dle výčtu zákona o sociálních službách 

lze považovat za pobytová zařízení pro seniory považovat ta, která poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. Mezi tato zařízení patří týdenní 

stacionáře, odlehčovací pobyty, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Do 

pobytových služeb pro seniory je možné zařadit i byty zvláštního určení – tzv. domy 

s pečovatelskou službou.  

 

4.2.3 Týdenní stacionář 
 

V týdenních stacionářích (§ 47 zákona o sociálních službách) se poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a 

osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Služba je poskytována za úhradu od klienta. Týdenní stacionář oproti 

domovům pro seniory neumožňuje trvalý pobyt seniora v zařízení. 

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 67 týdenních stacionářů 
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 služba v týdenním stacionáři byla poskytnuta 827 uživatelům 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů byl 151 osob 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 71 – 80) 

 

4.2.4 Odlehčovací služby  
 

Odlehčovací služby (§ 44 zákona o sociálních službách) jsou terénní, ambulantní nebo 

pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich 

přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek. Služba je poskytována za úhradu od klienta. V České republice mají většinou 

podobu přechodných pobytů. 

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 380 odlehčovacích služeb 

 služba v odlehčovacím zařízení byla poskytnuta 10 103 uživatelům 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů byl 1 346 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 65 – 68) 

 

4.2.5 Domovy pro seniory  
 

Podle § 49 zákona o sociálních službách jsou určeny především pro seniory, kteří pro 

trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim není nebo nemůže být 

zajištěna členy rodiny, případně jinou službou sociální péče nebo kteří toto umístění potřebují 

z jiných vážných důvodů. Jde o komplex služeb zahrnující služby ubytovací, stravovací, služby 

sociální péče, zdravotnické služby a další služby fakultativní neboli volitelné či doplňkové. Ve 

většině případů jsou do domovů pro seniory přijímání senioři od 65 let věku.  

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 480 domovů pro seniory 

 služba v domově pro seniory byla poskytnuta 36 197 uživatelům 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů byl 59 028 osob 

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 71 – 80) 
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4.2.6 Domovy se zvláštním režimem 
 

V domovech se zvláštním režimem (§ 50 zákona o sociálních službách) se poskytují 

pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto 

zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

Služba je poskytována za úhradu od klienta. 

 

V České republice k 31. 12. 2012: 

 působilo 210 domovů se zvláštním režimem 

 služba v domově se zvláštním režimem byla poskytnuta 10 300 uživatelům 

 evidovaný počet neuspokojených žadatelů byl 15 261  

(Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 71 – 80) 

 

4.2.7 Dům s pečovatelskou službou  
 

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb. Jedná se o byty obce, o 

nichž také obec sama rozhoduje. Pokud seniorovi nestačí pouhé docházení pečovatelské služby 

do jeho domácnosti, může volit přestěhování do domu s pečovatelskou službou. Často je dům 

s pečovatelskou službou jakýsi mezistupeň mezi vlastním bydlením seniora a pobytem 

v domově pro seniory.  

Obec má stanovena kritéria, za kterých přijímá seniory do těchto bytů, se seniory poté 

uzavírá běžné nájemní smlouvy. V domech s pečovatelskou službou je pak seniorům nabízena 

pomoc pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba je zde 

poskytována na základě uzavřené smlouvy o službě mezi seniorem- uživatelem služby a 

poskytovatelem – pečovatelskou službou. Pečovatelská služba často nemá v domě 

s pečovatelskou službou sídlo a liší se i časový rozsah nabízené služby. Služby jsou nabízené 

pouze v pracovní dny do odpoledních nebo večerních hodin. „Problém nastává, pokud se 

uživatelův zdravotní stav zhorší natolik, že potřebuje péči a pomoc nad rozsah této doby a pokud 

rodinní příslušníci nemohou péči zajistit. Potom je často jediným řešením odchod klienta do 

pobytového zařízení – domova pro seniory. Mnozí poskytovatelé se snaží tento problém 

eliminovat rozšířením přítomnosti personálu na nepřetržitý provoz, to není však pravidlem.“ (in 
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Komparace služeb sociální péče o seniory, 2010: 34)  

 

4.3 Zdravotní služby pro seniory  
 

4.3.1 Ošetřovatelská péče v domácnosti seniorů  
 

Tato forma péče podléhá pravomoci Ministerstva zdravotnictví a je hrazená zdravotními 

pojišťovnami. Do domácnosti seniorů dochází kvalifikovaná zdravotní sestra a provádí 

ošetřovatelské úkony podle indikace ošetřujícího lékaře. Jedná se například o celkové sledování 

zdravotního stavu, ošetřování ran včetně převazů, podávání a donáška léků, měření krevního 

tlaku, odběr krve, aplikace inzulínu apod. dle zdravotního stavu seniora.  

 

4.3.2 Sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních  
 

Dle zákona o sociálních službách (§ 52) se ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby 

a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je 

zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování 

terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízení 

sociálních služeb.  

Zákon o sociálních službách předpokládal jakési zrovnoprávnění a legalizaci tzv. 

skrytých sociálních hospitalizací. Autoři Komparační studie uvádí, že výše uvedená právní 

úprava předpokládala vznik kvazi domovů pro seniory ve zdravotnických zařízeních. 

„Z důvodů vysokých bariér (žádosti o dotaci, povinnost naplňování standardů kvality 

sociálních služeb, pozdní platby) reagovaly zdravotnická zařízení v prvním roce účinnosti 

zákona jen velmi zřídka a po třech letech provozování těchto lůžek prakticky zcela 

zastavilo.“ (in Komparace služeb sociální péče o seniory, 2010: 33-34)  

Naproti tomu lze dle údajů ÚZIS sledovat mírné zlepšení. Od roku 2007 ÚZIS ČR 

sleduje údaje o sociálních pobytových službách (na základě zákona č. 108/2006 Sb.). V roce 

2012 poskytovalo tyto služby 102 zařízení ústavní péče na 1 795 lůžkách. Oproti roku 2011 tak 

došlo k nárůstu počtu lůžek o 8,3 %. 
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4.3.3 Léčebny dlouhodobě nemocných a další následná ošetřovatelská lůžka 
 

V České republice se nachází mnoho léčeben pro dlouhodobě nemocné. Nemají však 

jednotný charakter. Najdeme zde zařízení zaměřená na doléčení seniorů, zařízení, která 

poskytují dlouhodobou péči i zařízení nabízející rehabilitaci.  

Léčebny dlouhodobě nemocných se řadu let potýkají s mnoha problémy. Asociace 

poskytovatelů zdravotních služeb za největší z nich považuje nepříznivě se vyvíjející kvalitu 

péče v některých zařízeních tohoto typu, dlouhodobé pobyty ztrácející zdravotnický charakter 

(bez adekvátní náplně jiné péče), dlouhodobé podfinancování a podceňování tohoto typu péče. 

Nedostatečná kvalita péče v těchto zařízeních se stala i častým tématem v médiích. Dle asociace 

poskytovatelů sociálních služeb je tomu obdobně i u nemocnic a oddělení následné péče: 

„Dalším nesystémovým krokem bylo vytvoření ošetřovatelských lůžek v nemocnicích a konečně 

vydání vyhlášky o takzvané následné péči (1998), která následnou péči definuje jako 

neoborovou (tedy neodbornou bez možnosti například profesní kvalifikace na těchto 

odděleních), a to se všemi hrozbami, z nichž se většina v dalších letech naplnila (nekvalita, 

neodbornost, neatraktivnost).“ (in Komparace služeb sociální péče o seniory, 2010: 34)  

 

4.4 Systémová problematika péče o seniory 
 

Za systémové nedostatky služeb péče o seniory můžeme považovat nedostupnost 

vhodných služeb a jejich kapacitu, nízkou informovanost veřejnosti o systému služeb pro 

seniory, roztříštěnost systému péče mezi rezort Ministerstva práce a sociálních věcí a 

Ministerstvo zdravotnictví a následnou neprovázanost zdravotních a sociálních služeb a 

nejasnost v uchopení pojmu dlouhodobé péče.   

 

4.4.1 Aktuální problémy dlouhodobé péče o seniory  
 

V souvislosti s termínem dlouhodobé péče je možné zmínit dokument Národní program 

přípravy na stárnutí (období 2008 až 2012), který mluví o zdravotní péči a dlouhodobé péči, 

která je ústavní, ambulantní, ale i poskytovaná v domácnosti. Zmiňuje i to, že dlouhodobá péče 

je zdravotní i sociální. To, že obě tyto složky péče jsou neoddělitelné. I přesto, že tento program 

přípravy na stárnutí je za námi a běží program nový, lze konstatovat rozpor s praxí. V České 

republice se užívá pojem dlouhodobá péče spíše ve smyslu lůžkové zdravotní péče a její 

poskytování je nesystémově rozděleno mezi MPSV a MZ. Celá tato systémová nesrovnalost 
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vede v praxi k mnoha komplikovaným situacím v péči o seniory, která má mnohdy neblahý 

vliv na jejich kvalitu života a zdravotní stav. Například, pokud nesoběstačný senior 

s pohybovými potížemi potřebuje péči ošetřovatelskou a rehabilitační, nelze mu zajistit na 

„pojišťovnu“ oboje. Je mu poskytnuta péče buď ošetřovatelská, nebo rehabilitační. U 

rehabilitační péče je obtížné najít pracovníka, který dochází rehabilitovat do domácnosti seniora. 

Problematikou se zabývá i materiál MPSV (Základní východiska zavedení koordinované 

rehabilitace zdravotně postižených v ČR, MPSV, 2012: 38-40). Materiál předpokládá začlenění 

dlouhodobé péče do systému koordinované rehabilitace prostřednictvím komplexního plánu 

dlouhodobé péče, ve kterém se propojí všechny složky péče o seniory (ošetřovatelská, sociální 

i rehabilitační). Materiál MPSV hovoří i o vytvoření nového systému úhrad a co je velmi 

zásadní, chce prosadit i zavedení komunitní péče.   

Doposud tedy není v České republice legislativně zakotven pojem dlouhodobé péče, ani 

kdo ji má poskytovat. S poskytováním následné ošetřovatelské péče se můžeme setkat 

v následujících zařízeních: nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, 

ostatní odborné léčebné ústavy, oddělení gerontopsychiatrická, agentury domácí péče, 

dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské oddělení péče v nemocnicích. Lze tedy konstatovat, že 

zdravotnická zařízení dlouhodobou péči poskytují. Není však definována a odlišena od péče 

zdravotní doléčovacího a rehabilitačního typu. Dlouhodobé pobyty pacientů v těchto zařízeních 

jsou hrazeny plně ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny jakožto plátci této dlouhodobé 

péče se snaží bránit tím, že některým zařízením tzv. následné péče smluvně limitují dobu úhrady 

na maximum 3 měsíců. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 

hovoří o následku této situace. „V praxi to vede k následnému neblahému „rotování“ pacientů 

vyžadujících dlouhodobou péči z jednoho zařízení do druhého, překládání na akutní oddělení 

a zpět, umělé „přerušování“ hospitalizace a další metody, které se aplikují ve snaze toto 

opatření obejít. Překládání pacientů, kteří potřebují dlouhodobou péče, z jednoho zařízení do 

druhého, lze považovat za jednu z velmi specifických forem špatného zacházení se seniory, která 

prakticky nikde ve světě ani v evropských zemích nemá obdoby.“ (in Komparace služeb sociální 

péče o seniory, 2010: 35) Toto tvrzení potvrzuje i údaj ze statistické ročenky ÚZIS za rok 2012. 

V ročence se uvádí, že průměrná ošetřovací doba na lůžku následné péče byla 47, 9 dne.  

Na neblahou praxi v péči o seniory upozorňuje i Kalvach (2006). Spolu s Čevelou 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) upozorňují na nedostatek oddělení v nemocnicích 

specializovaných na geriatrické pacienty.  Specializovaná geriatrická péče je zaměňována za 

následnou péči nebo jsou pacienti rozptýleni po různých odděleních, která nejsou připravena 

na péči o takové pacienty – zejména na špatně pohyblivé pacienty se sníženou soběstačností a 
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s nějakou formou demence. Také upozorňují na skutečnost, že není nějak koordinován systém 

propouštění starých nesoběstačných pacientů. Kapacity sociálních pracovníků ve 

zdravotnických zařízeních jsou omezené. Zásadně zde chybí koordinace mezi rodinou a 

zajištěním domácí péče, která by zajišťovala péči o seniora po jeho propuštění z nemocnice. To 

je dle mého názoru také motivem, proč rodina volí jako řešení přeložení seniora do některého 

domova pro seniory. V té době se to může jevit jako nejlepší řešení.  

 

4.4.2 Kapacita, dostupnost a využití služeb 
 

V návaznosti na očekávané demografické změny by měla zaznít otázka, zda je síť a 

kapacita poskytovaných služeb pro seniory v České republice dostatečná.  

V České republice se nachází: 

 37 477 lůžek pobytových služeb sociální péče v domovech pro seniory a dalších 10 

740 v domovech se zvláštním režimem (a dalších několik set lůžek v rámci tzv. 

odlehčovacích služeb). (Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2013: 71 

– 80) 

 7 007 lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných. (Zdravotnictví České republiky 

2012 ve statistických údajích, 2013: 56) 

 

Dle studie Komparace služeb sociální péče o seniory (2010: 30-31):  

 Česká republika má ve zdravotnických zařízeních cca 15.000 – 25.000 lůžek skrytých 

sociálních hospitalizací (odhad VZP ČR).  

 30 – 50% uživatelů pobytových služeb by za předpokladu využití terénních a 

ambulantních služeb (jak sociálních tak zdravotnických) nemusela být umístěna v 

těchto zařízeních.  

 Dle kvalifikovaného odhadu je skutečný počet žadatelů (z celkového počtu žádostí o 

pobytové služby v ČR, v r. 2012 59 028 žádostí), kteří potřebují akutně pobytové 

služby sociální péče, 5-10 tisíc osob (neaktuálnost žádostí, duplicita žádostí, žadatelé 

nepotřebují akutně poskytování požadovaných služeb).  

 Česká republika má zcela srovnatelný počet lůžek s dalšími zeměmi Evropské Unie 

(viz tabulka č. 3). 
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Tabulka č. 3 Počet lůžek pro seniory v evropském měřítku 

 Rakousko  Belgie  Finsko  Francie  Německo  Nizo-

zemsko  

Švédsko  Velká 

Británie  

ČR  

65+ v 

pobyto-

vých 

zařízeních  

4,9%  6,4%  5,3%  6,5%  3,5%  8,8%  8,2%  5,1%  5,3%  

65+ v 

domác-

nosti  

24,0%  4,5%  14,0%  6,1%  7,0%  12,75%  7,9%  5,5%  13,2%  

 

Zdroj: (podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí in Komparace služeb sociální péče o seniory) 

 

Z údajů výše uvedené tabulky se jeví počet lůžek v pobytových zařízeních jako 

dostatečný. Dlouhé čekací doby na umístění v domově pro seniory však naznačují opak.  

Studie Komparace služeb sociální péče o seniory současné nedostatky systému 

pobytových služeb shrnuje následovně:   

  

 „Využití lůžek v sociálních službách (pobytové služby) a ve zdravotnictví (LDN, skryté 

sociální hospitalizace) není racionální.  

 Struktura cílových skupin v pobytových zařízeních sociální služeb není optimální. 

Historicky je v těchto zařízeních velké procento osob, které nepotřebují intenzivní péči. 

Optimalizace cílových skupin v sociálních službách se očekává až do r. 2015 – 2020.  

 Kriticky nedostatečná kapacita a dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální 

péče (pečovatelská služba, denní stacionáře, apod.) a terénní zdravotnické služby (home 

care/domácí péče).  

 Nedostatečné personální vybavení v pobytových službách sociální péče (v porovnání s 

ostatními evropskými zeměmi). 

 Neefektivní systém financování sociálních, resp. sociálně zdravotních služeb v ČR. 

Současný systém není vázán na jednotky výkonu a optimální náklady výkonu. Za zcela 

nevyhovující lze pak označit systém financování sociální péče ve zdravotnických 

zařízeních.“ (Komparace služeb sociální péče o seniory, 2010:31)  

 

4.4.3 Dostupnost a využití terénních služeb 
 

Současným trendem v poskytování služeb péče o seniory je deinstitucionalizace služeb. 

Dochází k odklonu od poskytování služby jako tzv. komplexní dlouhodobé péče v institucích 
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směrem k poskytování služeb formou individualizované podpory života v komunitě. K tomuto 

trendu má také přispět zplnomocnění uživatelů služeb pomocí příspěvku na péči. Stát tak dává 

do rukou uživatele finanční prostředky na „zakoupení“ a výběr sociální služby. Příspěvek na 

péči, adresovaný potenciálnímu uživateli služby, dá informovanému uživateli možnost vybrat 

si takovou službu, kterou skutečně potřebuje a která umožní jeho sociální začlenění do 

přirozené komunity. K tomu je nezbytně nutné vytvořit takovou nabídku služeb, která umožní 

seniorům plnohodnotný život v komunitě. Přesto však velká část populace v České republice 

volí ústavní služby oproti službám terénním. V roce 2008 žádalo o pobyt v domově pro seniory 

52 953 seniorů, v roce 2012 to bylo téměř o sedm tisíc více a to 59 028 seniorů. Vysoká 

poptávka ovšem neukazuje zájem způsobený kvalitou nabízené služby, ale spíše neexistenci 

nebo nedostatečnost odpovídajících alternativních služeb umožňujících život v přirozeném 

prostředí. Z výzkumu Veselé (2003: 42) vyplynulo, že v nabízených úkonech terénních služeb 

nejvíce chybí noční služby, celodenní dohledy a úkony péče potřebné pro zabezpečení potřeb 

těm nejméně soběstačným seniorům. Další nedostatky z uvedeného výzkumu hovoří o 

nedostupnosti terénní služby na malých městech a vesnicích. „Velké obce, které pečovatelskou 

službu poskytují, nemají dostatek prostředků, aby mohly zajišťovat služby občanům v obcích 

mimo svoje hranice, a malé obce nejsou ochotny, ale spíše se z nedostatku finančních 

prostředků nemohou podílet na nákladech při zajišťování pečovatelské služby.“ (Veselá, 2003: 

42) V těchto případech můžeme hovořit o problematice vyloučených seniorů z poskytování 

péče. Tito senioři jsou obvykle žadateli o umístění do domova pro seniory. Z těchto seniorů se 

v případech nedostupnosti terénních služeb, nedostatečné kapacity pro přijetí do domova pro 

seniory, či v případech, kdy rodiny nechtějí nebo nemohou z různých důvodů pečovat o tyto 

seniory, stávají příjemci náhradních řešení – přemísťování z jednoho odlehčovacího zařízení do 

druhého dle volné kapacity, umístění na sociální lůžka, do léčeben dlouhodobě nemocných apod.  

Doprovodným jevem této problematiky je také nedostatečná informovanost o 

alternativních službách. Dobrá informovanost do značné míry ovlivňuje to, jakou formu péče 

si senior a jeho rodina zvolí nebo nezvolí. Nedostatečná informovanost veřejnosti o 

alternativních službách i situaci v této oblasti není způsobena jen politickou situací, ale i 

nedostatečným zájmem ze strany médií se touto problematikou zabývat. V neposlední řadě to 

reflektuje nepřipravenost české populace na nesoběstačnost stáří.  

 

 



32 
 

5 Rodinná péče o seniory 
 

5.1 Význam rodinné péče o seniory  
 

Rodinná péče je nejstarší a zároveň nejpřirozenější formou péče o staré lidi. Rodina 

hraje nepostradatelnou roli v péči o seniora. Prostřednictvím života v rodině se seniorovi utváří 

prostor pro vytváření vlastní identity, pro uspokojení pocitu užitečnosti a umožňuje mu se 

seberealizovat. Vágnerová (2007) hovoří o tom, že senior si utváří sebedefinici podle vztahů ke 

členům rodiny - k partnerovi, dětem, vnoučatům. U vnoučat uvádí, že si s nimi senioři často 

rozumí více, než se svými dětmi. Vztah k nim se přibližuje až identifikaci.  

Je zřejmé, že obtížněji se tyto potřeby budou naplňovat, pokud je senior nucen odejít do 

domova pro seniory, kde je kontakt se rodinou omezen. Vágnerová (2007) vliv rodinné péče 

ještě doplňuje o vliv na sebeurčení seniora. Podle toho, kde senior žije, kde je jeho domov, se 

odehrává i jeho sebeurčení. Možné prožívání pocitu nejistoty se umenšuje, pokud je senior 

doma a v okolí, které důvěrně zná.  

Dle údajů Jeřábka (2005:13) o seniory pečují zejména ženy, statistiky hovoří o tom, že 

zhruba 20 % seniorů nad 65 let získává pomoc rodiny. U seniorů vyžadujících dlouhodobou 

podporu dokonce rodiny figurují odhadem v 70 – 80 % případů, většinou se jedná o manželky 

pečující o nemocné muže.   

 

5.2 Formy rodinné péče  
 

Každá rodina v současné době stojí v pozici, ve které si může vybrat, zda seniorovi bude 

poskytovat pomoc a péči sama, nebo si domluví pomoc nějaké služby sociální péče. Pokud se 

rozhodnou, že péči nesoběstačnému seniorovi poskytnou sami, může mít jejich péče různé 

podoby.  

Formy péče je možné rozdělit na různé stupně podpory a to zejména dle zdravotního 

stavu seniorů a jejich potřeb na (Jeřábek, 2005: 12):  

1. Podpůrná péče - Jedná se o důležitou, avšak časově, fyzicky a psychicky méně 

náročnou formu péče. Jeřábek sem zařazuje např. finanční podporu, zajištění oprav 

v domácnosti, doprovod k lékaři, obstarání úřadů apod. Důležitou součástí je emocionální 

podpora.  

2. Neosobní péče – Do této kategorie lze zařadit například péči o domácnost, vaření, praní, 

pravidelné nákupy. Jde o péči pravidelnou, náročnější časově, zahrnující materiální, 
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částečně i emocionální složku.  Tato pomoc, zvláště pokud je častá, nebo dokonce 

pravidelná, každodenní, je časově náročnější a zpravidla vyžaduje cykličnost, nedá se 

odkládat a je pro opečovávanou osobu obtížněji postradatelná. Zahrnuje složku 

materiální i složku emocionální. 

3. Osobní péče – Jedná se o činnosti časově velmi nákladné, buď fyzicky, nebo psychicky 

náročné a spojené s intimní péčí o starého člověka. Tyto činnosti vyžadují nepřetržitou 

přítomnost pečující osoby. Osobní péče vyžaduje od pečující osoby pravidelnost, 

vytrvalost, obětavost a značnou odpovědnost. 

 

5.3 Motivace rodinné péče o seniory  
 

V České republice bylo v posledním desetiletí realizováno několik výzkumů 

zaměřených na poskytování péče nesoběstačným seniorům rodinnými příslušníky.  

Svobodová (2010) uvádí, že péče o nesoběstačné seniory v rodině, chápána v širokém 

pojetí od pomoci manuální (např. výpomoc s chodem domácnosti, běžný úklid, vaření, nákupy, 

pomoc s osobní hygienou, zařizování a pochůzky apod.), přes pomoc finanční či materiální až 

po podporu emocionální je obvykle vnímána jako určitý druh práce z lásky, která je vyjádřením 

vděčnosti a solidarity svým nejbližším. Zároveň je pociťována jako morální závazek a 

povinnost, která může do jisté míry zatěžovat vztahy v rodině, ale na kterou mají příbuzní nárok. 

Co se týká konkrétní podoby mezigenerační solidarity, z výsledků výzkumu Život ve stáří 

(Kuchařová, 2002) vyplynulo, že nejčastějším typem podpory je podpora emocionální. 

Poskytování rad, snaha pomoci při řešení problémů či jen pouhé vyslechnutí toho druhého je 

totiž mnohdy důležitější než kupříkladu pomoc materiální. Tošnerová (2001) uvádí emocionální 

složku péče v rodině jako spojující prvek ve vztahu zúčastněných. Zatímco v rodinné péči je 

emocionální složka péče nepostradatelnou součástí, v institucionální péči většinou chybí. 

Nepostradatelnost mezigenerační solidarity potvrzují i výsledky výzkumu Veselé Představy 

rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům. Výsledky Veselé uvádí, že 

převaha (74 % respondentů) určitě souhlasí s tvrzením, že pomoc dětí starým rodičům je 

povinnost a pomoc mezi členy rodiny je samozřejmá. Mezi osobami dotazovanými ve výzkumu 

Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy 2008 (in Svobodová, 2010) zcela 

jasně převládá názor, že pokud rodiče vyžadují pomoc, odpovědnost za péči o ně by měly mít 

jejich děti.  

Výsledky výzkumů hovoří i o ochotě pomoci seniorům v případě vzniklé 

nesoběstačnosti. Dle Veselé (2002: 6) přibližně 80 % dětí by volilo možnost poskytnout péči 
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v domácím prostředí. V domácnosti, za eventuální pomoci ostatních sourozenců, by péči chtěla 

poskytovat více než polovina dětí, 27 % dětí by zabezpečila rodičům péči prostřednictvím 

pečovatelské služby či instituce poskytující potřebnou pomoc v domácím prostředí. Jako 

nejméně přijatelné řešení výzkum uvádí umístění v domově seniorů.  

 

5.4 Limity rodinné péče o seniory 
 

Přestože vysoké procento respondentů uvádí ochotu poskytovat rodičům osobní péči, 

dotázaní současně přiznávají, že existují okolnosti, které by mohly vyústit v rozhodnutí 

zabezpečit potřebnou péči prostřednictvím instituce poskytující sociální služby. Nutnost 

pečovat o nesoběstačného seniora vyžaduje od pečující rodiny na kratší či delší dobu se 

přizpůsobit jeho potřebám. Z hlediska časové náročnosti může jít o občasnou či každodenní 

pomoc při zabezpečení chodu domácnosti, případně stravy a hygieny až po potřebu celodenního 

dohledu a péče. To samozřejmě klade velké nároky na pečující. Výsledky výzkumu Veselé 

uvádějí nejčastější obavy z pečování o své blízké seniory v rodině. „Rozhodnutí neposkytovat 

rodiči péči osobně by však zásadním způsobem ovlivnila obava (podle četnosti odpovědí) z: 

omezení možnosti zaměstnání (34%); nezvládnutí potřebné odborné péče (33%); časové 

náročnosti poskytované péče (20%); potřeby přestěhovat rodiče do vlastního bytu (16%); 

nezvládnutí psychické zátěže (15%); nezvládnutí fyzické zátěže (15%); zanedbávání potřeb 

vlastní rodiny (15%); odloučení od vlastní rodiny při potřebě bydlení v bytě rodičů po dobu 

poskytování péče (15%); finanční náročnosti péče (12%); omezení osobního života (12%) a 

omezení možnosti pomáhat s péčí o vnoučata (4%).“ (Veselá, 2002: 7)  

Rodina nikdy není předem připravena na situace, které může nemocné stáří přinést, na 

nutnost zabezpečit péči nesoběstačným rodičům či prarodičům a co vše to pro všechny 

zúčastněné bude znamenat. Skutečnost nakonec vždy zaskočí. (Barvíková in Jeřábek, 2005) 

 Na potřebu možné péče a přijetí role závislého nejsou však připraveni ani samotní 

senioři, kteří nechtějí děti zatěžovat svými problémy. To dokládají i výsledky studie Kuchařové 

(2002) „Na straně druhé starší členové rodin na pomoc dětí v případě potřeby spoléhají a věří 

v ní - podle 85 % dotázaných jsou jejich děti ochotny poskytnout pomoc a podle 83 % jejich 

děti umí pomoc poskytnout. Protože zkušenosti např. sociálních pracovníků jsou takové, že 

pomáhat rodičům s omezenou soběstačností bývá pro jejich potomky velmi náročné a často 

těžko zvládnutelné fyzicky i časově (jsou-li zaměstnáni), ptali jsme se, jak to vidí sami senioři. 

Ti vyjádřili velkou důvěru ve své děti, jenže mnohdy asi proto, že si náročnější formy pomoci 

neumějí představit (56 % nesouhlasí s tím, že na ně děti pro pracovní povinnosti nebudou mít 
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čas). Na otázku o tom, zda by jejich děti v případě potřeby omezily nebo ukončily zaměstnání, 

převažovaly záporné odpovědi (39 % spíše ne, 30 % rozhodně ne). To může znamenat jak 

přesvědčení, že to není třeba, tak nedůvěru dotázaných ve schopnost sebeobětování jejich dětí. 

Vzhledem k vyjadřované silné důvěře bude většinou asi platit první varianta.“ (Kuchařová, 

2002: 67)  To potvrzují i výsledky studie Veselé (in Jeřábek, 2003). Z výpovědí rodičů je zřejmá 

snaha co nejméně dětem komplikovat život, 60 % seniorů z výzkumného souboru by i v případě 

omezené soběstačnosti raději žilo ve vlastní domácnosti, s podporou rodiny a sociálních služeb. 

Pokud děti vypovídají o rodičích, většinou oproti hodnocení rodičů jejich schopnosti 

soběstačnosti nadhodnocují. Z výpovědí rodičů je zřejmá snaha komplikovat dětem co nejméně 

život a výpovědi dětí potvrzují, že ač mnohé by jistě péči rodičům v jejich přirozeném prostředí 

rády zajistily, budou z objektivních či subjektivních důvodů její realizaci zvažovat.  Barvíková 

k tomu dodává, že o sledované problematice pravděpodobně není běžné v rodinách hovořit, děti 

problémy svých rodičů často nejspíše nevidí či nevnímají, rodiče naopak své obtíže mnohdy 

zastírají. 

Dle studie Veselé (2002) se ukázala jako hlavní obava potenciálních rodinných 

pečujících ze skloubení zaměstnání pečovatele s uspokojením potřeb seniora. Obava ze ztráty 

zaměstnání je natolik velká, že u velké části potencionálních pečovatelů může vést k odmítnutí 

volby osobní péče o seniora. Pro přibližně čtvrtinu rodinných příslušníků by mohla být 

impulsem k poskytování péče jejich nezaměstnanost. Pro každého pátého pak možnost získání 

sociální dávky z titulu této péče. Podle více než poloviny respondentů by tato dávka však 

musela dosahovat výše dvojnásobku minimální mzdy. Z uvedených výsledků je patrné jisté 

očekávání respondentů o podílu péče státu na zajištění potřeb seniorů i pečujících. Kuchařová 

(2002) toto očekávání přisuzuje historicky podmíněné péči o seniory v minulosti. „ Stát v 

minulosti převzal na sebe nemalou část z rodinných funkcí a rodiny se naučily na jeho pomoc 

spoléhat, takže staří s úlevou osvobozují své děti ze závazků vůči nim a střední generace necítí 

vždy náležitou míru odpovědnosti za péči o stárnoucí rodiče.“  (Kuchařová 2002: 65) 

 Ač změny politických podmínek ovlivnily v posledním desetiletí i možnosti v sociální 

oblasti, došlo k rozvoji terénních služeb, data ze studie Veselé (2002) nezaznamenávají zásadní 

posun v názorech a chování občanů co se týče postojů k zabezpečení vlastního života, zejména 

stáří a případné nesoběstačnosti ve stáří. Dle Veselé v názorech stále přetrvává předpoklad 

pomoci státu, a to jak v materiální, tak i finanční podobě. Veselá pouze poukazuje na posun u 

generace potenciálních pečovatelů, zvláště v nejmladší věkové skupině respondentů, směrem 

od institucionální péče poskytované v ústavních zařízeních k péči poskytované komunitou 

v domovech s pečovatelskou službou, až po péči v domácím prostředí. Chování respondentů 
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však podle jejího názoru zatím není v souladu ani s jejich představami ani s proklamovanou 

péčí o nesoběstačného rodiče.  

 

5.5 Psychosociální aspekty rodinné péče o seniory  
 

Haškovcová hovoří o značné psychické zátěži pečujících rodinných členů a sociální 

izolaci. Pečujeme-li o dítě, vidíme den ode dne probíhat proces, jehož podstatou je postupné, 

ale stále výraznější osamostatňování se. Jestliže pečujeme o starého rodiče, jsme svědky 

soustavného růstu závislosti, z níž mnohdy není úniku. O dítě nemusíme pečovat tak dlouho 

jako o dožívajícího starého člověka. Zatímco po deseti letech péče o dítě jsme „z nejhoršího 

venku“, po deseti letech péče o starého člověka cítíme únavu, vyčerpání a víme, že nároky 

vyplývající z péče budou ještě vzrůstat. (Haškovcová, 2010: 298) 

 Barvíková tuto situaci shrnuje následovně. Pečovatel v důsledku závislosti a neustálé 

„pohotovosti“ ztrácí kontakty s okolním světem, ocitá se v sociální izolaci, strádá 

nedostatečnou sociální podporou. Často trpí psychickým a fyzickým vypětím, které se mnohdy 

odrazí na jeho zdraví, v některých případech vyústí v zjevné či skryté formě v násilí vůči 

ošetřovanému nebo rodině apod. Dále upozorňuje na to, že na péči o dospělého nemohoucího 

člověka rodinného pečovatele nikdo nepřipravoval, a přesto mnohdy musí vykonávat úkony, k 

jejichž provedení je potřeba dostatek fyzické síly a chybí i potřebný grif (Barvíková in Jeřábek, 

2005:61) K bezvýchodnosti situace rodinných pečovatelů samozřejmě přispívá i nedostatek 

potřebných informací, pomůcek, často velice obtížná finanční situace, zvláště je-li dávka 

poskytovaná při péči o blízkou osobu hlavním příjmem, a další okolnosti. (Veselá, 2003: 46) 

Rodinná péče nejvíce naplňuje psychosociální potřeby seniory – odehrává se v prostředí, 

které senior zná, seniorovi poskytují péči lidé, které zná a kteří ho mají rádi.  

Výhodou rodinné péče v celém systému péče o seniory je bezesporu to, že je finančně 

a kvalitativně efektivnější. Péče o seniora v rodině a její ochota o něj pečovat vyžaduje její 

sociální soudržnost a nutnost rozdělení si rolí. Rozhodování v rodině je různé, záleží na zázemí 

a možnostech rodiny, má-li rodina člena, který je ochotný a může se starat. Je rozhodující, kdo 

chce, kdo může a kdo se nakonec bude starat. Jeřábek (2005) uvádí, že pro některé rodiny je to 

velice těžké rozhodování. Některé rodiny jsou rozhodnuty hned a svěří péči o svého 

nesoběstačného člena instituci, jiné rodiny trpí výčitkami a pocitem selhání.  

 

Systém rodinné péče o seniory může reálně úspěšně fungovat, pokud se na péči bude 

podílet více subjektů a rodina si do své péče bude ochotna přizvat odborníky ze systému 
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terénních a odlehčovacích služeb. K tomu je nutné vytvářet pestré nabídky nejrůznějších 

specializovaných i běžných služeb na lokální úrovni a budovat spolupráci a vzájemnou pomoc 

mezi institucemi a rodinou. Lze si jen přát, aby na pomoc těmto rodinám fungovaly služby 

sdílené respitní péče, možnost využívání poradenství a dostupné terénní asistenční či 

pečovatelské služby.  
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6 Senior jako klient pobytového zařízení sociálních služeb 
 

Pobytová zařízení sociálních služeb – domovy pro seniory jsou typy ústavního zařízení, 

kde je klientovi poskytována celodenní péče včetně ubytování a stravování. Klient je zde 

umístěn na vlastní žádost a ubytován je formou přidělení lůžka na jedno nebo vícelůžkovém 

pokoji. Při nástupu je klientům většinou umožněno, aby si s sebou přinesli vlastní drobnosti, 

které jim připomínají domov, televizi nebo jiné své zařízení, které jim pomůže se v prostředí 

adaptovat a vyplnit volný čas. Bohužel velikost pokojů, často i s ohledem na další spolubydlící, 

nedovoluje seniorům přinést si svůj nábytek a zařídit si pokoj dle svých představ a zvyků. 

V současné době se propaguje trend humanizace v domovech pro seniory. Domovy usilují o 

přestavbu vícelůžkových pokojů na jednolůžkové. Tento trend má své výhody i nevýhody. 

Výhodou je bezesporu větší soukromí pro klienty. Nevýhodou může být větší sociální 

izolovanost seniorů, někteří senioři by chtěli být s někým na pokoji. Další nevýhodou je 

nevýhoda systémová. Snižují se tím tak kapacity pro přijetí v domovech pro seniory.  

Tento typ ubytování je ošetřen zákonem o sociálních službách. Ve většině případů se 

dle tohoto zákona jedná o typ zařízení, do kterých je možné přijímat seniory od 65 let a jejichž 

zdravotní stav a schopnosti vyžadují pomoc druhé osoby. V praxi by se tedy mělo jednat o 

seniory, kteří již nejsou schopni bydlet samostatně ve svém bytě a u nichž nejsou zachovány 

základní schopnosti sebeobsluhy, které nemůže zabezpečit ani rodina, ani terénní sociální a 

ošetřovatelské služby. 

S každým klientem se před nástupem do domova pro seniory uzavírá smlouva o 

poskytování služeb. Tuto smlouvu uzavírá sociální pracovnice domova se seniorem, nejčastěji 

však podmínky vyjednává s rodinnými příslušníky seniora. Ve smlouvě je uvedena úhrada za 

ubytování a stravování (cenové stropy jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách), dále je 

rozepsána úhrada za poskytovanou péči seniorovi ve výši příspěvku na péči a ve smlouvě jsou 

rovněž rozepsány úhrady za další služby (často nazývané jako fakultativní služby).  

Ve smlouvě musí být rovněž upravena zákonná podmínky kapesného, což je částka ve 

výši 15 % příjmu (nejčastěji důchodu) seniora. Hranice 15 % příjmů musí seniorovi zůstat po 

uhrazení všech nákladů za pobyt seniora v domově. Tato částka musí zůstat bez rozdílu všem. 

Rodinní příslušníci často doplácí na pobyt těm seniorům, kteří mají nízké důchody a částku za 

ubytování a stravování nejsou schopni uhradit v plné výši. 

 V praxi je možné se bohužel setkat s tím, že zařízení nechtějí seniory s nízkými příjmy, 

které neuhradí ani pobyt a stravu, přijímat. Pokud má senior fungující rodinu, která je ochotná 

na pobyt doplácet, zvyšuje se tím tak jeho šance na přijetí do domova pro seniory.  
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Poskytování zdravotní péče není v těchto službách započítáno, protože se jedná o 

zařízení sociálních služeb. Senior si ji hradí sám podle standardních forem poskytování 

zdravotní péče. V domovech pro seniory bývá zaměstnán určitý počet zdravotních sester pro 

základní úkony, které je seniorům nezbytné poskytnout (měření tlaku, teploty, aplikování 

běžných injekcí, odběr krve, podávání léků apod.). Tyto zdravotní úkony si zařízení vykazují 

na zdravotní pojišťovny a ty pak tyto úkony zařízení hradí. Pro domov pro seniory jsou tedy 

tyto platby dalším zdrojem příjmů. V praxi je tento systém bohužel pro zařízení trochu 

demotivační. Pokud se zařízení snaží a opravdu vzorně pečuje o své klienty a jejich zdravotní 

stav se podaří zlepšit, snižuje se tím možnost vykazovat úkony péče na zdravotní pojišťovny a 

zařízení tak přichází o značnou částku peněz v rozpočtu. Co se týká odborné lékařské péče, 

zařízení může mít uzavřenu smlouvu s lékařem, který tam za svými klienty dochází, nebo 

zůstává každý klient u svého lékaře, kam docházel již dříve. V momentě, kdy klient dojíždí za 

svým lékařem, je nutné mu zajistit převoz. V těchto případech je to záležitostí rodiny seniora, 

aby ho tam dopravila. Některá zařízení vlastní vůz s řidičem a klientům poskytují i doprovod 

pečovatele. Za tuto službu si pak senior doplácí. Průměrná výše důchodů vystačí seniorům na 

úhradu základního poplatku za pobyt a stravu. Senior se zdravotními potížemi musí pokrýt svoji 

potřebu návštěv zdravotnických zařízení a čerpání léků z 15% zůstatku, který dostává jako 

kapesné. Pokud senior nemá našetřené finance nebo se na péči finančně nepodílí rodina, je 

vážně ohrožen tím, že zdravotní péči nebude schopen uhradit. Je však zřejmé, že do domova 

pro seniory jsou přijímáni senioři se zdravotními potížemi (vyplývá to tak i z dikce zákona o 

sociálních službách), kteří lékařskou péči nutně potřebují. Nutno ještě podotknout, že klienti si 

z vlastních příjmů ještě musí zajišťovat hygienické a inkontinenční pomůcky.  

 

6.1 Možné motivace k pobytu v domově pro seniory  
 

Je zřejmé, že do domova pro seniory se senior dostane z důvodu nerovnováhy jeho 

životní situace. Klientem pobytového zařízení pro seniory se senior nestává z důvodu dosažení 

určitého věku, věk sám o sobě není důvodem zvýšené potřeby péče. Dle Matouška (2005) 

vzniká potřeba sociální práce se seniory až vlivem změny jejich sociální či zdravotní situace. 

Vágnerová (2007) a podobně i Vohralíková, Rabušic (2004) k zdravotním faktorům vážou i 

souvislost snížené soběstačnosti.  Pokud se u seniorů začnou objevovat problémy se sníženou 

soběstačností, měli by si požádat o příspěvek na péči. Pobytová zařízení pro seniory v častých 

případech podmiňují přijetí právě pobíráním příspěvku na péči. 



40 
 

Při podávání žádosti do domova pro seniory nehraje hlavní roli jen zdravotní stav. 

Rozhodnutí seniora či jeho rodiny podmiňují také podmínky prostředí. Často rodinní příslušníci 

nejsou schopni seniorovi zajistit potřebnou péči z důvodu svého vytížení. Veselá (2003) a stejně 

i Vidovićová, Lorman (2008) k těmto podmínkám zařazují i nedostatek či úplnou nedostupnost 

terénních a ambulantních služeb v komunitě, kde senior žije.   

Motivace pro pobyt v domově pro seniory se může projevovat v případě, kdy rodina má 

zájem převzít seniorovo bydlení, nebo senior nemá zajištěno vlastní bydlení, nebo existují 

bariéry v bytě. Nezřídka se dle Veselé (2003) také stává, že senior volí nástup do zařízení (byť 

to pro něj není nezbytné) z důvodu obavy o volné místo v pozdější době. 

Při podání žádosti do domova pro seniory se sociální pracovníci mohou setkat i 

s důvody pro pocity sociální izolace seniorů, jejich pocitů osamělosti, s nedostatkem kontaktu 

s rodinnými příslušníky či vrstevníky. Jako řešení své budoucí nesoběstačnosti vidí péči 

v domově pro seniory i senioři, kteří nemají žádné rodinné příbuzné.  

Veselá dále poukazuje na společnou motivaci manželského páru. Často se jedná o 

případy, kdy jeden z manželů potřebuje celodenní péči a druhý z páru je ještě fit. Přesto volí 

pobyt v domově pro seniory oba dva z důvodu touhy žít nadále společně. 

V odborné literatuře se ještě můžeme dočíst o důvodech vyplývajících ze snížené 

soběstačnosti seniorů a jejich přání nebýt svým rodinným příslušníkům přítěží (Příhodová, 

Sýkorová, 2004; Grün 2009). Pichaud a Thareauová (1998) dále motivy přechodů do domova 

pro seniory rozvádějí o důvody nesnesitelných pocitů samoty pro seniory, obavy rodinných 

příslušníků o bezpečnost seniorů a sníženou soběstačnost seniorů v úrovni zvládání potřebných 

úkonů péče o vlastní osobu i péči o domácnost.  

 

6.2 Rizika pobytu v zařízení sociálních služeb a jeho vliv na seniora 
 

Vlivem a riziky pobytových – ústavních zařízeních na kvalitu života a prožívání jedince 

se zabýval světově proslulý americký sociolog Erving Goffman. Pobytové zařízení označuje 

jako totální instituci a klienty zařízení označuje za „chovance“. Veškeré dění v instituci je dle 

Goffmana direktivně podřízeno systému. Život všech chovanců se odehrává na jednom místě a 

pod stále stejnou autoritou, režim dne je pevně autoritou/ systémem daný a všechny činnosti 

probíhají v bezprostřední společnosti mnoha dalších osob. Ošetřující personál se ke klientům 

(chovancům) chová formálně a udržuje si od nich odstup. Díky uzavřenému prostředí a 

neveřejnosti instituce jsou klienti odtržení od okolního světa a jejich styky s rodinnou jsou 

omezené. Nejzásadnější vliv na život klienta takového zařízení viděl ve ztrátě rolí jedince, ztrátě 
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soukromí, svobody a autonomie a v celkové depersonalizaci jeho osobnosti. Následkem těchto 

negativních vlivů totální instituce se jedinec stává neschopný žít každodenní život mimo zdi 

instituce.  

Goffmanova studie vyšla v roce 1961, přesto se s vlivem ústavního zařízení na život 

jedince stále setkáváme. Fungování dnešních institucí je upraveno mnoha etickými kodexy, 

standardy kvality péče, zařízení se snaží přistupovat ke svým klientům individuálně. Přesto se 

stále jedná o život v určitém systému, který nelze zcela nastavit individuálním požadavkům 

všech klientů. Vlivem pobytových zařízení na kvalitu života klientů se zabývají i současní 

autoři. Matoušek (2003), podobně Ray, Bernard, Phillips (2008) i Stanley, Manthorpe, Penhale 

(1999) hovoří o vlivu na psychiku jedince v podobě depresí, o nevhodném chování ke klientům 

ve formě agresivity, šikanování, omezování jejich svobodného rozhodování, nedostatečná péče. 

Jako doprovodné jevy uvádí izolovanost jedinců, ztrátu soukromí i osamělost.  I dnešní autoři 

se přiklání k tvrzení Goffmana, že dlouhodobý pobyt v ústavním zařízení snižuje schopnost 

jedince žít v běžných podmínkách.  

Matoušek (2003) následky ústavního zařízení na život jedince a jejich vliv na chování jedince 

označuje souhrnně termíny hospitalismus nebo institucionalizace.  

 

6.3 Adaptace seniora na pobyt v domově pro seniory  
 

Smékal (2004) hovoří o aktivaci adaptačních mechanismů za předpokladu střetnutí 

jedince s nějakou překážkou. Hartl (2004) propojuje pojem adaptace s pojmem adjustace. Při 

adjustaci je člověk nucen změnit svoje obvyklé vzorce chování během přizpůsobování se 

novým životním situacím. Geist (2000) rozvádí pojem adaptace o adaptovanost jako výsledek 

procesu adaptace. Adaptovanost dle něj může být pozitivní nebo negativní. Negativní 

adaptovanost je známá pod pojmem maladaptace. 

Dle odborníků se právě u seniorů hovoří o neschopnosti se pružně přizpůsobit nové 

situaci, adaptační mechanismy jsou pomalejší, méně účinné. Haškovcová (2002) uvádí 

snižování adaptačních schopností se zvyšujícím se věkem.  Při zpracování nových situací 

potřebuje starý člověk mnohem více energie, což mu způsobuje následné psychické i fyzické 

vyčerpání.  
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6.3.1 Fáze adaptace seniora na pobyt podle dobrovolnosti vstupu do domova pro seniory  
 

Adaptace na pobyt v domově pro seniory je závislá na důvodech, pro které se senior 

dostal do zařízení, ale závisí i na vůli, postoji a pohledu seniora ke své nové situaci. Pichaud, 

Thareauová (1998) hovoří o procesu adaptace dle toho, zda senior rozhodl odejít do zřízení 

dobrovolně či nikoliv. Dle Pacovského (1990) je dalším negativním vlivem na úspěšnou 

adaptaci seniora jeho snížená soběstačnost.  

Vágnerová (2007) označuje umístění do domova pro seniory jako významný mezník 

v životě starého člověka. Tento přechod představuje zásadnější změnu životního stylu, proto je 

obtížnější a dlouhodobější i adaptace. Zvlášť rozděluje fáze adaptace podle dobrovolnosti 

odchodu z vlastního domova (Vágnerová, 2007: 422-423): 

 adaptace na dobrovolné umístění do domova pro seniory 

- bývá méně problematická, ale i tak může přinášet celou řadu problémů:  

1) fáze nejistoty a vytváření nového stereotypu – orientace v novém prostředí, získávání 

informací, jak se zde vůbec žije, bilancování a srovnávání, objevuje se přecitlivělost, vytvářejí 

se základy postoje k novému domovu – je důležité, aby první zkušenosti byly pozitivní,  

2) fáze adaptace a přijetí nového životního stylu – smíření se ztrátou svého původního zázemí, 

se změnou rolí i způsobu života, postupné vytváření nových sociálních kontaktů a vztahů, 

vytvoření nového životního stylu; 

 adaptace na nedobrovolné umístění do domova pro seniory 

- má tři fáze, které připomínají dětskou separační úzkost, starý člověk to může prožívat 

jako násilnou separaci od svého zdroje jistoty a bezpečí, od zázemí svého domova: 

1) fáze odporu – projevy negativismu, agresivity, hostility vůči komukoliv 

2) fáze zoufalství a apatie – pokud odpor nevedl k žádoucímu efektu, objevuje se rezignovaný 

postoj, útlum a apatie, někteří v této fázi setrvají až do své smrti, hovoří se pak o „smrti 

z maladaptace“ 

3) fáze vytvoření nové pozitivní vazby – některým starým lidem se podaří navázat pozitivní 

vztah např. s někým z personálu, s jiným obyvatelem domova, tento vztah jim pomáhá sdílet 

novou situaci a dává jejich životu nějaký smysl.  
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6.4 Nedostatky pobytových sociálních služeb pro seniory 
 

Převzato z Friedmanna (in Mühlpachr, 2005: 99 -100): 

 

 Přerušení vazeb s rodinou – pokud je senior v zařízení vzdáleném pobytu jeho rodiny, 

zařízení nemají kapacity pro krátkodobé ubytování členů rodiny. 

 

 Ztráta společenských vazeb – zařízení žije zpravidla svým vlastním životem, který je 

podřízený jeho prioritnímu poslání.  

 

 Omezení soukromí – problematika vícelůžkových pokojů. 

 

 Ztráta kompetencí a pozice občana – rozhodování o právech a svobodách seniora 

uplatňuje zařízení, klient je chápán jako subjekt péče. Zařízení by mělo vždy dbát na 

svobodu uplatňování občanských práv seniora (např. právo volit v zařízení). 

 

 Ztráta motivace a vůle k zachování nezávislosti – senior se začíná smiřovat se svojí 

pasivní rolí a přenechává uplatňování svých práv a svobod zařízení. 

  

 Nedostatečná společenská prestiž poskytovatelů - poskytovatelé nejsou za své služby 

dostatečně společností ohodnoceni, jak morálně tak finančně, seniorská problematika 

není ani v médiích prezentována pozitivně. Může jít o důsledek péče o klienty 

v sociálních zařízeních v minulosti, kdy se tato zařízení často stavěla na okraji 

společenského života. Pro zlepšení je nutná kooperace mezi politickými, 

zdravotnickými a mediálními činiteli. 

 

 Poskytované aktivity nereflektují specifika klientely – v zařízení by měl pracovat 

schopný ergoterapeut, který by aktivity nastavoval na míru zdravotním potížím seniorů. 

 

 Nedostatečné technické vybavení pro imobilní klienty – zařízení nemají dostatek 

kompenzačních pomůcek pro imobilní klienty – zejména dostatečný počet vozíků, 

chodítek různého typu. Jedná se o problém finančních možností zařízení.  V zařízení by 

měli pracovat kvalifikovaní fyzioterapeuti, kteří by pomáhali prostřednictvím 

rehabilitačního cvičení napomáhat k udržení fyzické soběstačnosti seniorů.  
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 Nedostatečná nabídka společenských aktivit - zařízení bohužel nemají dostatek 

personálního ani provozního vybavení pro jejich pestrou nabídku. Zařízení by si mělo 

vytvořit síť dobrovolných pracovníků, kteří by společenské aktivity v zařízení 

zajišťovali.  

 

 Individuální plán péče – zařízení neumějí pracovat s individuálním plánem péče. Plány 

péče jsou často nastaveny příliš obecně a neodpovídají konkrétním potřebám 

konkrétního seniora. Na tvorbě individuálního plánu péče by se měl podílet nejen 

klíčový pracovník seniora, ale i celý multidisciplinární tým.  

 

 Absence komplexního přístupu ke klientovi – senior je chápán jako subjekt přijímající 

zdravotnickou péči, mezi personálem a jeho osobou je nedostatečná komunikace. Senior 

se často stává pasivním příjemcem sociální služby.  

 

 Vzhledem k uvedeným rizikovým faktorům a nedostatkům péče by měla všechna 

pobytová zařízení brát ohled na to, že se jedná o velký zásah do života seniorů a že je 

zapotřebí jim vytvořit takové prostředí, které bude co nejvíce zohledňovat jejich 

individuální potřeby. Všechna zařízení by měla mít vypracovaný program adaptace 

seniorů na pobyt a podporovat jejich vztahy s rodinou, přáteli mimo pobytové zařízení 

i s ostatními klienty v zařízení.  I přes izolovanost, kterou může pobyt v domově pro 

seniory rozvinout, senioři vnímají stále potřebu být akceptován a zažívat citový vztah. 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

7 Výzkumné šetření  
 

7.1 Metody výzkumu 
 

Empirickou část této diplomové práce tvoří především kvantitativní výzkum, jehož 

předmětem je motivace žadatelů k pobytu v domově pro seniory, jeho následná analýza a 

interpretace výsledků. 

 

7.1.1 Cíle výzkumu  
 

Hlavním cílem výzkumu a celé empirické části je popsat hlavní motivy pro podání 

žádosti do domova pro seniory. Jedná se o motivy, se kterými se lze setkat u žadatelů 

bezprostředně při podávání žádosti do domova pro seniory. Výzkum je založen na analýze 

dotazníků žadatelů, jedná se o popis situace z jejich subjektivního pohledu. 

Na základě hlavního výzkumného cíle jsem stanovila výzkumnou otázku:  

 Z jaké zdravotní, sociální a bytové situace seniora vychází motivace k podání žádosti 

do domova pro seniory?  

Výzkumnou otázku konkretizuji pomocí doplňujících výzkumných otázek.  Vztahují se k 

podoblastem, na které bych se chtěla zaměřit a ověřit, zda právě tyto oblasti života seniora 

mohou být hlavními motivy pro podání žádosti do domova pro seniory:  

 Kdo je hlavním žadatelem o pobyt v domově pro seniory?  

 Jaký je zdravotní stav seniora z hlediska jeho soběstačnosti a kognitivního stavu?  

 Jaké jsou bytové podmínky v místě, kde senior žije?  

 Kdo v době podávání žádosti do domova pro seniory poskytuje seniorovi péči?  

 Využíval senior někdy nějakou sociální službu?  

 

7.1.2 Technika získání dat  
 

Pro sběr informací jsem zvolila kvantitativní metodu výzkumu. Vytvořila jsem 

dotazník určený pro žadatele o pobyt v domově pro seniory. Dotazník jsem s respondenty 

vyplňovala osobně pomocí polostrukturovaného rozhovoru.  
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7.1.2.1 Tvorba a popis dotazníku  

 

Dotazník (viz příloha č.1)  je zaměřen na žadatele o pobyt v domově pro seniory. 

Dotazník obsahuje 25 otázek. Otázky týkající se posuzování soběstačnosti seniorů vycházejí 

z testu základních aktivit denního života dle Barthelové (ot. č.  7, 9, 10, 11). Dále jsou 

v dotazníku otázky zaměřené na zmapování bytových podmínek seniorů, zejména na jejich 

bezbariérovost (ot. 12, 15, 16, 17, 18, 19), na zjištění zdravotního stavu (ot. č. 4, 5, 20, 21, 22, 

23). Dotazník obsahuje i otázky týkající se zabezpečení péče o seniora a využívání sociálních 

služeb (ot. č. 12, 13, 14, 24).  

Byly použity otázky uzavřené, otevřené a polouzavřené. Z toho jde o: 

 20 uzavřených otázek (ot. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24) 

 4 polouzavřené otázky ( ot. č. 12, 13, 14, 16)  

 1 otevřenou otázku (ot. č. 25)  

 

V první fázi výzkumu jsem se zaměřila na testování funkčnosti sestavených otázek. 

S prvními 10 respondenty byla provedena pilotní studie. Na základě provedené zkoušky a 

zpětné vazby od respondentů byly otázky upraveny. Jednalo se především o zvolení 

posloupnosti otázek se zaměřením na plynulost rozhovoru, o konkretizaci kladených otázek a 

o jejich zjednodušení.  

 

7.1.2.2 Polostrukturovaný rozhovor  

 

Rozhovor jsem vedla osobně s žadateli, kteří přišli do Domova Sue Ryder podat 

žádost o dlouhodobý pobyt. V Domově Sue Ryder jsem pracovala na pozici sociální 

pracovnice. Na úplný počátek rozhovoru s žadateli jsem měla připravenou otevřenou otázku: 

Jaká situace Vás do Domova Sue Ryder přivádí? Tato otázka mi umožnila vést rozhovor 

směrem, který udává respondent sám svými odpověďmi. V této části jsem očekávala volný 

běh rozhovoru, identifikování situací a zkušenosti respondentů. Respondentům byl dán 

prostor pro volné povídání o jejich zkušenostech, hodnocení daných situací, o onemocnění 

jejich či jejich blízkých. Na základě odpovědí jsem se doptávala na konkrétní otázky 

z dotazníku. V rozhovoru tedy dávám nejprve úplný prostor respondentům a poté se dotazuji 

na určité výzkumné otázky.  
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Mimo úvodní otevřenou otázku jsem začínala i s otázkami indentifikačními, které mají 

vedle informační hodnoty také funkci adaptační a zahřívací. Tento zvolený postup dotazování 

se mi velmi osvědčil. Respondent sám začal hovořit o své situaci spontánně a ze svého 

pohledu, aniž bych ho ovlivňovala. Záměrem takto vedeného dotazování bylo vyhnutí se 

„přísnému dotazování“, které by mohlo narušovat přirozenost rozhovoru a navázání důvěry. 

 

7.1.3 Postup sběru dat  
 

Samotná realizace sběru dat byla prováděna od září 2013 do března 2014 v domově pro 

seniory Sue Ryder. V Domově Sue Ryder jsem pracovala na pozici sociální pracovnice, budoucí 

respondenty jsem tak měla možnost oslovit přímo. S dotazem na zapojení do výzkumu byli 

osloveni příchozí klienti, kteří přišli žádat o dlouhodobý pobyt v tomto domově pro seniory.  

Celý sběr dat u jednoho respondenta proběhl vždy během jedné návštěvy. Průměrně 

jsem se zúčastněnými respondenty strávila půl hodiny až hodinu. Důležité bylo získat data ze 

všech stanovených oblastí dotazníku. V rámci výzkumu byly použity dvě výše popsané metody. 

Na začátku setkání jsem žadatelům ochotným se zapojit nejprve řekla více o výzkumu a jeho 

účelu. Dále byli respondenti ujištěni, že celý výzkum je anonymní a jejich jméno nebude ani v 

rámci této práce figurovat.  

 

7.1.4 Popis výzkumného souboru 
 

Kritériem výběru respondentů bylo, že se musí jednat o přímého žadatele o dlouhodobý 

pobyt v domově pro seniory. Toto kritérium nebylo samozřejmě stanoveno náhodně. Tato práce 

si určila jako cíl zmapovat motivaci žadatele pro podání žádosti a zjistit, kdo oním žadatelem 

vlastně je. Mým předpokladem bylo, že jinou motivaci bude mít sám senior a jinou rodinní 

příslušníci seniora.  

Do dotazníkového šetření se celkově zapojilo 76 žadatelů o pobyt v Domově Sue Ryder. 

Žadatele tvořilo 55 dětí seniorů, 3 vnoučata, 8 manželů/ek, 4 známí seniorů a v 6 případech 

žádal senior sám pro sebe. Z hlediska pohlaví seniorů výzkumný soubor tvořilo 54 žen a 22 

mužů. Pokud se týká věkového rozležení výzkumného souboru seniorů, nejmenší počet seniorů 

tvořila nejmladší věková kategorie 65 – 70 let, a to 6 seniorů, naopak největší počet seniorů 

tvořila nejstarší věková kategorie 88 + a to 23 seniorů.  
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7.1.5 Použité statistické metody  
 

Pro statistický popis dat byly využity kontingenční tabulky, grafy a funkce v programu 

Excel. Jednalo se o data nominální nebo pořadové úrovně měření. 

Následně byly také provedeny statistické analýzy vyhodnocení závislostí odpovědí na 

vybrané otázky dotazníku, a to pomocí χ2 testu. 

Byl použit standardní postup testování hypotéz, kdy nulová hypotéza říká, že sledované 

proměnné jsou na sobě nezávislé, že se neovlivňují, a proti tomu stojí hypotéza alternativní, 

která tvrdí opak. Poté se provede výpočet testového kritéria G a následně hodnotu G porovnáme 

s tabulkovou hodnotou. V případě, že hodnota testového kritéria je větší než tabulková hodnota 

χ2 testu, zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných a přijmeme hypotézu 

alternativní, prokázala se závislost, vztah sledovaných proměnných.  

Testování bylo provedeno na 5% hladině významnosti. Pomocí programu Excel byla 

vypočtena p-hodnota, která určuje, zda je sledovaná závislost mezi proměnnými statisticky 

významná. Abychom mohli prokázat závislost, musí být p-hodnota menší než 0,05 (hladina 

významnosti). 

Pro případy, kdy se prokázala závislost proměnných, byl stanoven Cramérův 

kontingenční koeficient V, který měří sílu závislosti sledovaných. Tento koeficient nabývá 

hodnot od 0 do 1, čím je blíže 0, tím menší je závislost, čím je blíže k 1, tím větší závislost. 
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8 Výsledky dotazníkového šetření 
 

Sběr dat byl proveden prostřednictvím dotazníků, které byly vyplňovány při žádání o 

přijetí seniora do domova pro seniory. Výzkum zahrnuje odpovědi od 76 respondentů.  

Dotazník byl sestaven z 24 uzavřených nebo polouzavřených otázek a 1 otevřené otázky. 

Bylo zjišťováno, kdo je žadatelem o přijetí seniora, dále pohlaví a věk seniora, otázky ohledně 

soběstačnosti, bydlení, mentálního stavu seniora a zda senior pobírá příspěvek na péči (PnP). 

Ve výsledcích je prezentováno složení seniorů podle věku a pohlaví a dalších hledisek 

(dle otázek dotazníku), dále posouzení příspěvku na péči (PnP), konstrukce indexu 

soběstačnosti dle Barthelové a statistické vyhodnocení závislostí odpovědí na vybrané otázky 

dotazníku pomocí χ2 testu. 

 

8.1 Demografické charakteristiky 
 

Věk  

Tabulka č. 3 uvádí četnosti žadatelů a seniorů podle věku. Věk dotázaných seniorů 

byl zjištěn od 65 let. Věkové kategorie jsou převzaty dle možností odpovědí v dotazníku. Došlo 

pouze ke sloučení četností odpovědí dotazníku v části e) – f) na věkovou kategorii 88+.  

 

Tab. 3: Kdo žádá o přijetí do domova pro seniory podle věku seniora 

žadatel 
věk seniora 

celkem 
65 - 70 71 - 76 77 - 82 83 - 88 88 + 

přímo senior 0 1 1 3 1 6 

syn / dcera 3 5 12 15 20 55 

vnuk / vnučka 0 0 0 2 1 3 

manžel / manželka 3 4 1 0 0 8 

známý 0 2 1 0 1 4 

celkem 
6 12 15 20 23 76 

8% 16% 20% 26% 30% 100% 

 

Na první pohled vidíme, že ve většině případů je žadatelem syn nebo dcera seniora. Dále 

při relativním vyjádření vidíme, že když je žadatelem přímo senior, děti nebo vnuci, většina 

případů se týká seniorů ve věku 83 a více let.  V případech, kdy žadatelem je manžel/ka nebo 

známý, se jedná spíše o mladší seniory ve věku 65 – 82 let, což budou nejspíše senioři, kteří ze 
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zdravotních důvodů více potřebují pomoc druhých a jejich nejbližší jim tuto pomoc již 

nemohou poskytnout. 

 

Pohlaví  

 

Tabulka 4 a graf 1 uvádí četnosti seniorů podle věku a pohlaví.  

 

Tab. 4: Složení seniorů podle věku a pohlaví 

věk seniora 
pohlaví 

celkem 
žena muž 

65 - 70 4 2 6 

71 - 76 7 5 12 

77 - 82 11 4 15 

83 - 88 15 5 20 

88 + 17 6 23 

celkem 
54 22 76 

71% 29% 100% 

 

 

 

 

Vidíme větší podíl žen než mužů, což bude způsobeno faktem známým z demografie, a 

sice že se ženy dožívají vyššího věku než muži. Dále v grafu pozorujeme rostoucí trend, 

s přibývajícím věkem seniora roste počet žádostí o přijetí do domova pro seniory. 
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Graf 1: Věk seniora podle pohlaví
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Bydlení 

 

Tabulka 5 uvádí četnosti věku seniorů podle toho, jak v současnosti bydlí. Otázka č. 

12 v dotazníku nabízela 7 možných odpovědí pro respondenty. Pro účely statistického 

vyhodnocení došlo ke sloučení odpovědí c) – f) do jedné kategorie „sám, děti nezajišťují péči“.  

 

Tab. 5: Věkové složení seniorů podle toho, jak v současnosti bydlí 

věk seniora 

současné bydlení 

celkem 
s rodinou 

sám, děti 
zajišťují 

péči 

sám, děti 
nezajišťují 

péči 

v 
pobytovém 

zařízení 

65 - 70 1 0 1 4 6 

71 - 76 4 2 5 1 12 

77 - 82 7 1 6 1 15 

83 - 88 3 4 8 5 20 

88 + 5 6 7 5 23 

celkem 
20 13 27 16 76 

26% 17% 36% 21% 100% 

 

 

 

 

V nejmladším věkovém intervalu tvoří 67% žádostí senioři, kteří nyní bydlí 

v pobytovém zařízení. U ostatních věkových intervalů vidíme, že přibližně polovinu žádostí o 

přijetí do domova pro seniory představují senioři, kteří v současnosti bydlí s rodinou nebo jim 

jejich děti zajišťují potřebnou péči, přibližně 40% každé věkové skupiny tvoří senioři, kterým 

děti nezajišťují potřebnou péči. 
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8.2. Analýza kognitivního stavu seniorů 
  

Kognitivní stav 

 

Graf 3 uvádí četnosti odpovědí na otázku č. 20 dotazníku - kognitivní stav seniora. 

Jedná se o uzavřenou otázku, respondenti měli na výběr 3 možnosti odpovědí.  

 

 

 

Plně se orientuje 49 seniorů, 19 seniorů se orientuje s podporou a 8 seniorů se 

neorientuje.  

 

Orientace v prostředí 

 

Graf 4 uvádí četnosti odpovědí na otázku č. 21 dotazníku – orientace v prostředí. Jedná 

se o uzavřenou otázku, respondenti měli na výběr 3 možnosti odpovědí.  

 

 

 

Plně se orientuje 57 seniorů, 18 seniorů se orientuje s podporou a 1 seniorů se 

neorientuje v prostředí. 
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Orientace časem  

 

Graf 5 uvádí četnosti odpovědí na otázku č. 22 dotazníku – orientace v prostředí. Jedná 

se o uzavřenou otázku, respondenti měli na výběr 3 možnosti odpovědí.  

 

 

 

Časem se plně orientuje 44 seniorů, 29 seniorů se orientuje časem s podporou a 3 senioři 

se časem neorientují.  

 

Orientace osobou  

 

Graf 6 uvádí četnosti odpovědí na otázku č. 23 dotazníku – orientace osobou. Jedná se 

o uzavřenou otázku, respondenti měli na výběr 3 možnosti odpovědí.  

 

 

 

Zde vychází lepší výsledky, 62 seniorů se plně orientuje, 12 seniorů potřebuje podporu 

a 2 senioři se neorientují osobou vůbec. 
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8.3 Analýza pobírání příspěvku na péči (PnP) 
 

Pobírání příspěvku na péči  

Tabulka 6 uvádí četnosti odpovědí, zda senior pobírá příspěvek na péči (PnP). Šlo o 

uzavřenou otázku, na výběr bylo 6 možností odpovědí.  

 

Tab. 6: Pobírá senior PnP? 

pobírá PnP 
absolutní 
četnost 

relativní 
četnost 

nepobírá 16 21% 

má zažádáno 17 22% 

1. stupeň 17 22% 

2. stupeň 11 14% 

3. stupeň 12 16% 

4. stupeň 3 4% 

celkem 76 100% 

 

Z tabulky 6 je patrné, že zhruba pětina seniorů nepobírá příspěvek na péči, další pětina 

seniorů má o příspěvek zažádáno a více než polovina seniorů již příspěvek pobírá.  

 

Pobírání příspěvku na péči podle věku seniora  

Tabulka 7 přináší souhrn pobírání příspěvku na péči (PnP) podle věku seniora.  

 

Tab. 7: Pobírání PnP dle věku seniora 

věk seniora 
senior pobírá PnP 

celkem 
nepobírá zažádáno 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

65 - 70 1 2 1 0 1 1 6 

71 - 76 0 2 3 3 3 1 12 

77 - 82 4 4 4 2 0 1 15 

83 - 88 6 4 2 3 5 0 20 

88 + 5 5 7 3 3 0 23 

celkem 
16 17 17 11 12 3 76 

21% 22% 22% 14% 16% 4% 100% 

 

Vidíme, že nejvyšší příspěvky 4. stupně pobírají spíše mladší senioři, u starších 

věkových skupin je zase vyšší zastoupení příspěvků 2. a 3. stupně. 
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Pobírání příspěvku na péči podle současného bydlení seniora 

 

Graf 7 uvádí četnosti pobírání příspěvku na péči (PnP) podle současného bydlení 

seniora.  

 

 

 

 

Z grafu 7 je v prvních dvou sloupcích vlevo patrné, že většina seniorů, kterým pomáhá 

rodina, pobírá příspěvek na péči.  

Druhé dva sloupce zobrazují četnosti seniorů, kterým rodina nezajišťuje péči. Vidíme, 

že větší část zde tvoří ti, kteří příspěvek nepobírají (buď mají, nebo nemají zažádáno, ale dosud 

nepobírají nic). 

 

8.4 Index soběstačnosti 
U seniorů, kteří žádají o přijetí do domova pro seniory, byla pomocí dotazníku 

posuzována jejich soběstačnost. Soběstačnosti seniora se věnovaly v dotazníku otázky 4 – 11. 

K posouzení soběstačnosti byl pro každého seniora sestaven index soběstačnosti (dle 

Barthelové) tak, že při soběstačnosti seniora je přiřazen vyšší počet bodů, s klesající 

soběstačností nižší počet bodů a při úplné nesoběstačnosti je přiřazeno 0 bodů. 

 

4)      Sluch     BODY 

a)      Normální   15 

b)      Nedoslýchá   10 
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a)      Normální   15 

b)      Zhoršené vidění 10 

c)       Zbytky zraku 5 

d)      Nevidomý/á   0 

        

6)      Chůze    BODY 

a)      Bez omezení 15 

b)      Samostatně s oporou 10 

c)       S pomocí druhé osoby 5 

d)      Trvale upoután/a na lůžko 0 

        

7)      Příjem stravy  BODY 

a)      Nají se sám/sama 10 

b)      S podporou   5 

c)       Nezvládá   0 

        

8)      Užívání a příprava léků BODY 

a)      Samostatně 10 

b)      S podporou   5 

c)       Nezvládá   0 

        

9)      Osobní hygiena BODY 

a)      Samostatně 10 

b)      S podporou   5 

c)       Nezvládá   0 

                                     

  10)   Inkontinence          

moč   BODY   stolice BODY 

a)      ne   15   a)      ne 15 

b)      občas 10   b)      občas 10 

c)       trvale 0   c)       trvale 0 

d)       v noci 5   d)       v noci 5 

            

11)   Oblékání BODY       

a)      Samostatně 10       

b)      S podporou 5       

c)       Nezvládá 0       

 

 

Tímto bodovacím systémem získal každý senior výsledné skóre, podle kterého byl 

zařazen do příslušné kategorie soběstačnosti, intervaly kategorií byly stanoveny podle 

Barthelové. Četnosti uvádí následující tabulka 8.  
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Tab. 8: Index soběstačnosti – získané body a jejich četnosti 

body 
absolutní 
četnosti 

relativní 
četnosti 

skupiny 

0 - 45 7 9% vysoká závislost 

50 - 75 17 22% 
závislost středního 
stupně 

80 - 110 49 65% lehká závislost 

115 3 4% nezávislost 

 

Z tabulky 8 je zřejmé, že úplně nezávislí byli 3 senioři (4%), lehkou závislost má 65% 

sledovaných seniorů, 22% seniorů má z hlediska soběstačnosti závislost středního stupně a 9% 

seniorů je vysoce závislých na pomoci druhých. 

 

Index soběstačnosti podle současného bydlení seniorů 

Absolutní a relativní četnosti indexu soběstačnosti podle současného bydlení seniorů 

shrnuje tabulka 9 a graf 8. 

 

Tab. 9: Index soběstačnosti podle současného bydlení seniora 

index soběstačnosti 

současné bydlení 

celkem 

s rodinou 
sám, děti 

zajišťují péči 

sám, děti 
nezajišťují 

péči 

v pobytovém 
zařízení 

vysoká závislost 1 0 0 6 7 

závislost středního 
stupně 

6 2 6 3 17 

lehká závislost 13 10 19 7 49 

nezávislost 0 1 2 0 3 

celkem 
20 13 27 16 76 

26% 17% 36% 21% 100% 
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Z výše uvedené tabulky 9 a grafu 8vyplývá, že z lehce závislých seniorů (dle Barthelové) 

39% dosud bydlelo samo, bez pomoci svých dětí nebo rodiny, 20% z nich mělo péči svých dětí 

a 27% jich bydlelo přímo s rodinou. U středního stupně závislosti je to obdobné. Jiná situace 

nastala u seniorů vysoce závislých, kde pouze 14% z nich bydlelo s rodinou (která se o ně 

starala) a naprostá většina z nich (86%) bydlela v pobytovém zařízení. Tři nezávislí senioři (dle 

Barthelové) dosud bydleli sami, jednomu z nich děti zajišťovaly péči, dvěma ne. 

 

Index soběstačnosti podle věku seniora 

Absolutní a relativní četnosti indexu soběstačnosti podle věku seniora shrnuje tabulka 

10 a graf 9. 

 

Tab. 10: Index soběstačnosti podle věku seniora 

index 
soběstačnosti 

věk seniora 
celkem 

65 - 70 71 - 76 77 - 82 83 - 88 88 + 

vysoká závislost 2 1 1 1 2 7 

závislost středního 
stupně 

1 5 1 7 3 17 

 lehká závislost 3 6 11 11 18 49 

nezávislost 0 0 2 1 0 3 

celkem 
6 12 15 20 23 76 

8% 16% 20% 26% 30% 100% 
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V případě nezávislých seniorů byla zjištěna nejvyšší četnost (modus) u věkového 

intervalu 77 – 82 let, u lehké závislosti vidíme nejvyšší četnost u nejstarších seniorů, u závislosti 

středního stupně nastala největší četnost u věkového intervalu 83 – 88 let a u nejvíce závislých 

seniorů vidíme nejvyšší četnost v nejmladší věkové kategorii 65 – 70 let a zároveň v nejstarší 

věkové kategorii 88 a více let. 

 

Index soběstačnosti podle žadatele o přijetí seniora do domova pro seniory 

Absolutní a relativní četnosti indexu soběstačnosti podle žadatele o přijetí do domova 

pro seniory shrnuje tabulka 11 a graf 10. 

 

        Tab. 11: Index soběstačnosti podle žadatele 

index soběstačnosti 

žadatel 

celkem přímo 
senior 

syn / dcera 
vnuk / 
vnučka 

manžel / 
manželka 

známý 

vysoká závislost 0 4 0 3 0 7 

závislost středního 
stupně 

0 12 2 3 0 17 

 lehká závislost 4 38 1 2 4 49 

nezávislost 2 1 0 0 0 3 

celkem 
6 55 3 8 4 76 

8% 72% 4% 11% 5% 100% 
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Z tabulky 11 i grafu 10 vidíme, že u závislých seniorů jim s podáním žádosti pomáhají 

děti, vnuci nebo manželé. U nezávislých a lehce závislých seniorů se vyskytují i případy, kdy 

žádost podává přímo senior.  

 

Index soběstačnosti podle pobírání příspěvku na péči 

Hodnocení indexu soběstačnosti podle pobírání příspěvku na péči shrnuje tabulka 12 a 

graf 11. 

 

Tab. 12: Index soběstačnosti podle pobírání PnP 

index 
soběstačnosti 

senior pobírá PnP 
celkem 

nepobírá zažádáno 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

vysoká 
závislost 

0 4 1 1 1 0 7 

závislost 
středního 

stupně 
1 2 3 2 7 2 17 

 lehká závislost 12 11 13 8 4 1 49 

nezávislost 3 0 0 0 0 0 3 

celkem 
16 17 17 11 12 3 76 

21% 22% 22% 14% 16% 4% 100% 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vysoká
závislost

závislost
středního

stupně

lehká závislost nezávislost

R
e

la
ti

vn
í č

e
tn

o
st

i

Index soběstačnosti

Graf 10: Index soběstačnosti podle žadatele (relativně)

známý

manžel /
manželka
vnuk / vnučka

syn / dcera

přímo senior



61 
 

 

 

Žádný z vysoce závislých seniorů nepobírá příspěvek 4. stupně, 4 mají zažádáno a další 

3 senioři pobírají příspěvky nižšího stupně. 

Nejvyšší příspěvek 4. stupně je přiznaný seniorovi s lehkou závislostí, 4 senioři s lehkou 

závislostí pobírají příspěvek 3. stupně. 

A dále vidíme u závislosti středního stupně, že 1 senior nepobírá žádný příspěvek. 

 

8.5 Statistické hodnocení závislostí proměnných 
 

Statistické hodnocení závislostí proměnných se týkalo vztahů mezi:  

 

 indexem soběstačnosti a pobíráním příspěvku na péči 

 indexem soběstačnosti a současným bydlením seniorů 

 indexem soběstačnosti a využíváním sociální služby 

 

Testované hypotézy byly stanoveny následovně:  

 H0: index soběstačnosti je nezávislý na pobírání příspěvku na péči 

H1: non H0 

 H0: index soběstačnosti je nezávislý na současném bydlení seniorů 

H1: non H0 

 H0: index soběstačnosti je nezávislý na využívání sociální služby v minulosti 

H1: non H0 
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Souhrnné výsledky testování vztahů přináší tabulka 13. 

 

            Tab. 13: Výsledky testování vztahů 

Znak 1 Znak 2 G1 p V2 

Index 

soběstačnosti 
Příspěvek 

na péči 
32,57 0,005 

 
0,38 

Index 

soběstačnosti 
Bydlení 23,10 0,006 

 
0,32 

Index 

soběstačnosti 
Sociální 
služby 

2,1 0,537 
 
- 

     

1 testové kritérium s rozložením x2 

2 Cramérův kontingenční koeficient V pro sílu závislosti  

 

Výsledky ukazují, že soběstačnost seniora má souvislost s tím, zda pobírá 

v současnosti příspěvek na péči a s tím, jak senior nyní bydlí. Síla závislosti se prokázala 

v hodnotách střední až silné korelace.  

Naopak soběstačnost seniora nemá souvislost s tím, zda senior využíval sociální 

služby.  

 

8.6 Poskytování péče seniorům 
 

Využívání sociálních služeb  

Tabulka 14 uvádí četnosti odpovědí podle indexu soběstačnosti seniorů a využívání 

sociální služby.   

Tabulka 15 uvádí četnosti využívání jednotlivých druhů sociálních služeb.  
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Tab. 14: Využíval senior již dříve sociální službu? 

index soběstačnosti 
soc. služba v minulosti 

celkem 
ano ne 

vysoká závislost 
3 4 7 

43% 57% 100% 

závislost středního 
stupně 

8 9 17 

47% 53% 100% 

lehká závislost 
14 35 49 

29% 71% 100% 

nezávislost 
1 2 3 

33% 67% 100% 

celkem 
26 50 76 

34% 66% 100% 

 

Sociální službu využívá pouze 26 seniorů. Ve stupni vysoké závislosti využívají sociální 

službu pouze 3 senioři, ve stupni závislosti středního stupně 8 seniorů a ve stupni lehké 

závislosti využívá sociální služby 14 seniorů.  

 

Tab. 15: Které sociální služby byly v minulosti využity? 

již v minulosti využívali sociální služby 
absolutní 
četnosti 

relativní 
četnosti 

Pečovatelská služba 13 50% 

Pečovatelská služba+ Denní stacionář 1 4% 

Přechodný pobyt 2 7% 

Rehabilitační pobyt 2 8% 

Střídáme soc. zařízení 1 4% 

LDN  6 23% 

Hospic  1 4% 

celkem odpovědí 26 100% 

 

Z tabulky vidíme, že nejvíce využívanou sociální službou je pečovatelská služba (50% 

seniorů) a další častou sociální službou je LDN (23% seniorů).  

 

Současné zajištění péče o seniora 

 Tabulka 16 a graf 12 uvádí četnosti odpovědí na otázku, kdo v současné době pečuje 

o seniora.  
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Tab. 16: Kdo v současnosti pečuje o seniora? 

kdo pečuje 
absolutní 
četnosti 

relativní 
četnosti 

zatím péči nepotřebuje 3 3% 

rodina 42 43% 

osobní asistence 0 0% 

pečovatelská služba 23 24% 

denní stacionář 2 2% 

LDN 19 20% 

domov pro seniory 4 4% 

odlehčovací pobyt 4 4% 

celkem odpovědí 97 100% 

 

 

 

Z grafu 12 i tabulky 21 vyplývá, že nejčastěji o seniory pečuje rodina (43%), často ve 

spolupráci s pečovatelskou službou (24%), a dále LDN. 

 

8.7 Důvody pro podání žádosti do domova pro seniory  
 

Poslední otázka z dotazníku (ot. č. 25) byla zaměřená na volnou odpověď respondentů 

ohledně své motivace pro podání žádosti do domova pro seniory. V odpovědích respondentů 

lze zaznamenat shody v motivech podle jednotlivých skupin žadatelů. Celkově je možné 

žadatele rozdělit na skupiny rodinných příslušníků seniora (syn, dcera, vnuk, vnučka), na 

manžele/ky seniorů, známé seniorů a seniory, kteří žádají sami pro sebe.  
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Graf 12: Kdo v současnosti pečuje o seniora?
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Skupina rodinných příslušníků uvádí jako motiv pro podání žádosti nesoběstačnost 

seniora, potřebu jeho stálé péče a dohledu, kterou nemůže nikdo z rodiny zajistit z důvodu 

zaměstnání. V některých případech je tato kombinace ještě rozvedena o pocity rodinných 

příslušníků z osamocení jejich blízkého seniora a bariérovým prostředím bytu seniora. Často 

v odpovědích zaznívá, že senior již několik let nevyšel z domu kvůli nedostupnosti výtahu 

v domě a pozitivně hodnotí i zapojení jejich blízkého seniora mezi ostatní klienty/seniory 

v domově. Frekventovaná je také obava ze zhoršující se soběstačnosti v souvislosti 

s pokročilým věkem seniora. U rodinných příslušníků je motivací nejistota z toho, co bude.  

U skupiny žadatelů z řad manželů/ek, se objevuje psychická a fyzická vyčerpanost 

z péče, kterou poskytují seniorovi už dlouhodobě a také udávají svůj zhoršující se zdravotní 

stav. U obou těchto skupin se objevuje jako motivace i obava z nezvládnutí odborné péče, 

kterou je dle jejich slov potřeba seniorovi poskytnout.  

Zajímavou skupinou žadatelů jsou známí seniorů. Jedná se o seniory, kteří nemají 

rodinu, či se s ní nestýkají. Tito žadatelé jako důvod pro podání žádosti uvádějí právě tuto 

situaci seniorů. Ve většině případů se jednalo o seniory, kteří jsou umístění v LDN a potřebují 

celodenní péči.  

Skupina seniorů, kteří žádají přímo pro sebe, k podání žádosti přistupuje 

z preventivního hlediska. Mají obavu ze zabezpečení péče o svou osobu v případě zhoršení 

svého zdravotního stavu. 4 senioři uvedli, že rodina nemůže pečovat, 1 seniorovi zajišťuje nyní 

péči rodina, 1 senior je bezdětný.  

Jako významné motivy pro podání žádosti do domova pro seniory žadatelé nejčastěji 

uváděli:  

 potřeba celodenní péče a dohledu 

 nesoběstačnost v určitých potřebách v návaznosti na zvyšující se věk, nejistota 

 fyzická a psychická vyčerpanost pečujícího (nejčastěji manžel/ka seniora), 

přestáváme to zvládat 

 nemožnost poskytovat péči z důvodu zaměstnání či vlastního onemocnění 

 v případě postupné ztráty soběstačnosti a zhoršení zdravotního stavu 

 osamocení a společnost lidí, větší možnost komunikace  

 zabezpečení vlídné, laskavé a odborné péče, klidné dožití 

 bariéry v bytě, dům bez výtahu 

 na doporučení lékaře v LDN 

 žije sám/a, nemá rodinu, já se nemohu starat 
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9 Diskuze  
 

V rámci teoretické části jsem se snažila popisovat danou problematiku deduktivním 

způsobem, tedy od obecného ke konkrétnímu. Přičemž obecné by mělo sloužit jako pozadí, 

kontext pro uvažování o konkrétním. Teoretická část tak ukazuje způsob mého uvažování o 

tématu zabezpečení potřeb a péče seniorů se sníženou soběstačností.  

Témata jednotlivých kapitol jsem volila s ohledem na empirickou část tak, aby mi část 

teoretická poskytla dostatečnou oporu při výzkumu. Šlo mi o takové zmapování dané oblasti, 

které poskytne základ, z něhož budu moci při výzkumu vycházet. Zároveň jsem se snažila, aby 

teoretická část dostatečně seznámila s tématem i čtenáře, kteří se problematikou seniorů se 

sníženou soběstačností hlouběji nezabývají.  

Kromě témat této problematiky dostupných z odborné literatury jsem se zaměřila i na 

výzkumy provedené na téma péče o seniory, a to právě proto, abych o celém problému poskytla 

co nejreálnější obraz, který následně může pomoci chápat i výsledky mého výzkumu. 

Empirická část práce přináší zjištění, že v naprosté většině jsou žadatelé o pobyt 

v domově pro seniory rodinní příslušníci seniorů. To může vypovídat o paternalistickém 

přístupu k seniorům, stavění je do podřízené pozice a snaha rozhodovat za ně. Tento výsledek 

je možné porovnat s teoretickou částí práce. Kalvach (2012) v tomto smyslu hovoří o 

stereotypizaci stáří a Sýkorová (2004) o nerespektování autonomie seniorů. Dle odborníků se 

termíny autonomie a závislosti navzájem nevylučují. I v případě, že je senior závislí na pomoci 

druhé osoby, stále by měl být kladen důraz na zachování jeho kompetencí a právu rozhodovat 

o svém životě. Řada respondentů přicházela s tím, že senior ještě neví o jejich návštěvě 

v domově pro seniory. Žádost s ním probírají až v momentě, kdy je nutný podpis seniora.  

Motivace k podání žádosti do domova pro seniory je tak nejčastěji motivací rodinných 

příslušníků. Analýza dotazníkového šetření poskytla obraz o jednotlivých motivacích 

rodinných příslušníků. Nejčastější motivací byla obava ze sloučení zaměstnání s péčí o seniora. 

Tady nacházím potvrzení s teoretickou částí práce. Dle studie Veselé (2002) se ukázala jako 

hlavní obava potenciálních rodinných pečujících ze skloubení zaměstnání pečovatele 

s uspokojením potřeb seniora. Obava ze ztráty zaměstnání je natolik velká, že u velké části 

potencionálních pečovatelů může vést k odmítnutí volby osobní péče o seniora. Rodinní 

příslušníci nahlížejí na zajištění péče o své seniory dost černobíle. V úvahu berou pouze 

možnost vzdát se zaměstnání a pečovat, nebo zvolit pro zajištění péče domov pro seniory. 

Trochu jiná situace se ukázala u pečujících manželů či manželek. Pro tuto část 

respondentů se stala motivací pro podání žádosti jejich fyzická a psychická vyčerpanost.  
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Tyto motivace je možné propojit s další oblastí, a to je oblast využívání sociálních 

služeb. U naprosté většiny respondentů péči o seniory zajišťovala pouze rodina, pouze 26 % 

seniorů někdy využilo sociální službu, nejčastěji se jednalo o pečovatelskou službu. Přechodný 

pobyt byl uveden pouze u 4 seniorů, osobní asistence u žádného seniora a 1 senior využíval 

kombinaci pečovatelské služby a denního stacionáře. Na základě těchto zjištění docházím 

k závěru, že respondentům chybí informace o možnostech využívání terénních a odlehčovacích 

služeb a jejich možné kombinace. V momentě, kdy se začne soběstačnost seniorů měnit, nebo 

pečující rodina začíná být vyčerpaná, volí prioritně zajištění péče pomocí služby domova pro 

seniora.  

Totéž potvrzení přináší i analýza motivace a situace žadatelů - samotných seniorů.  U 

této skupiny respondentů se objevila 100 % shoda v motivaci pro podání žádosti. Jedná se o 

skupinu zcela soběstačných seniorů, kteří podávají žádost „do budoucna“ pro zajištění péče 

v momentě jejich nesoběstačnosti. Z těchto seniorů/žadatelů byl přitom pouze 1 senior bezdětný. 

Ostatní respondenti uvedli, že rodina nemůže poskytovat potřebnou péči. Z toho je možné 

usuzovat, že senioři nechtějí péčí zatěžovat svoje děti nebo chápou důležitost zaměstnání pro 

své děti v dnešní době. V tomto případě je možná nalézt shodu s výsledky výzkumu Kuchařové 

(2002), ve kterém senioři na otázku o tom, zda by jejich děti v případě potřeby omezily nebo 

ukončily zaměstnání, převažovaly záporné odpovědi (39 % spíše ne, 30 % rozhodně ne). 

Podobně Příhodová, Sýkorová (2004), nebo Grün (2009) potvrzují jako motivaci pro podání 

žádosti přání seniorů nebýt svým rodinným příslušníkům přítěží. 

Výsledky dotazníkového šetření přinesly pohled na situaci seniorů, kteří jsou budoucími 

klienty domova pro seniory. Z analýzy vyplývá, že se nejčastěji jedná o seniory ve věkové 

kategorii od 83 let. Zajímavým výsledkem však je, že seniory s indexem soběstačnosti ve stupni 

lehké závislosti tvořila nejvíce (59 %) právě tato skupina seniorů. Domovy pro seniory jsou dle 

zákona o sociálních službách určené pro osoby se sníženou soběstačností, vyžadující 

pravidelnou pomoc jiné osoby. V domově pro seniory se jedná o službu 24 hodin denně. Mělo 

by se jednat o osoby vyžadující pomoc se stravou, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. Tento výčet odpovídá více potřebám seniorů hodnocených jako „středně až vysoce 

závislých“.  

Zajímavé zjištění přináší porovnání indexu soběstačnosti s pobíráním příspěvku na péči. 

Trochu překvapující je to, že žádný ze seniorů hodnocených jako „vysoce závislý“, nepobírá 

příspěvek 4. stupně, 4 mají zažádáno a další 3 senioři pobírají příspěvky nižšího stupně. A dále 

vidíme u závislosti středního stupně, že 1 senior nepobírá žádný příspěvek. Hodnocení 



68 
 

soběstačnosti v dotazníku přináší čistě subjektivní pohled žadatelů na stav soběstačnosti seniorů. 

Tento pohled může být odlišný od názoru posudkových lékařů, kteří o příspěvku na péči 

rozhodují. Je možné zvažovat i variantu, že žadatelé popis soběstačnosti seniorů zkreslují, aby 

senior byl do domova pro seniory přijat. Nebo se to může dotýkat celkové problematiky 

přiznávání příspěvků na péči a posuzování zdravotního stavu, kdy lze v praxi vysledovat značné 

rozdíly v posuzování zdravotního stavu u jednotlivých posudkových lékařů. S tímto tvrzením 

koresponduje paradoxní výsledek výzkumu, že nejvyšší příspěvek 4. stupně je přiznaný 

seniorovi s lehkou závislostí a 4 senioři s lehkou závislostí pobírají příspěvek 3. stupně. Dále je 

možné z těchto výsledků usuzovat, že u seniorů nastala akutní změna zdravotního stavu, který 

řeší podáním žádosti do domova pro seniory. Nebo se dané výsledky mohou dotýkat i 

nesrozumitelnosti řízení o příspěvku na péči mezi laickou veřejností a neznalostí podat žádost 

o zvýšení tohoto příspěvku. To může dokládat i výsledek výzkumu, že 43 % seniorů nepobírá 

žádný příspěvek na péči, ačkoliv je nesoběstačnost seniora žadateli hodnocena jako důvod 

celodenní péče a dohledu v domově pro seniory.  
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10 Doporučení pro praxi  
 

Stáří není důvodem, aby se člověk stal osamělým, zpřetrhal vazby k blízkým lidem a 

místům, kde kolikrát prožil celý život. Sociální práce se seniory by měla usilovat o to, aby 

senior sám (pokud to není možné, tak jeho blízký) rozhodoval o způsobu zajištění svých potřeb. 

Jsem přesvědčená, že senior sám zná nejlépe vlastní život, své potřeby a svá přání. Systémová 

podpora seniorů a jejich blízkých by tak měla fungovat především na lokální úrovni. 

Mým doporučením pro praxi je ve všech regionech České republiky zřídit otevřená 

komunitní centra – tzv. Kontaktní místa pro seniory a jejich blízké. Tato centra by měla podpořit 

seniory a jejich blízké formou odlehčovacích pobytů, terénního poradenství, dobrovolnictví 

v domácnostech seniorů, svépomocné skupiny pro pečující, vzdělávacích programů pro laické 

pečující a mobilního multidisciplinárního týmu. Ústřední linií kontaktního místa pro seniory je 

terénní poradenství.  

 

10.1 Návrh terénního poradenství pro seniory a jejich blízké 
  

Můj návrh terénního poradenství vychází z mých pracovních zkušeností a z postřehů 

práce s touto cílovou skupinou. Domnívám se, že v systému péče o seniory a jejich blízké 

chybí nabídka individuální podpory a provázení v momentě, kdy začínají řešit nesoběstačnost 

svého blízkého seniora. Pokud v systému péče o seniory chceme podporovat trend 

deinstitucionalizace, měly by se služby pro seniory začít rozvíjet na komunitní úrovni. 

Poskytování služeb na komunitní úrovni je této cílové skupině nejsnáze dostupné. Dále se 

domnívám, že tato systémová změna umožní lepší podchycení rizikové skupiny osamělých 

seniorů, kteří jinak systémem propadávají. 

Můj návrh se opírá o metodu práce zvanou Case management. V České republice je 

tato metoda práce využívána převážně pro podporu lidí s psychiatrickou diagnózou. V mém 

návrhu z této metody vycházím principiálně. Co služba terénního poradenství pro seniory 

konkrétně nabízí je plně můj předkládaný návrh.  

 

10.1.1 Vymezení služby a způsob jejího fungování 
 

Terénní poradenství poskytuje terénní pracovník. Terénní pracovník pracuje formou 

case managementu.  

Základní prvky case managementu : 

1) přehled o potřebách a schopnostech klienta, 
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2) plánování péče - plán obsahuje jasně definované cíle 

3) uskutečňování plánu za pomoci klienta a jeho vlastního sociálního okolí, 

4) monitorování a zaznamenávání dosaženého či naopak nedosaženého pokroku, 

5) vyhodnocování práce a výsledků společně se všemi, kteří se na práci s                             

    klientem podílejí (Stuchlík, 2001: 9) 

 

Role case managera ve všech oblastech spolupráce s klienty mohou být následující:  

1) osoba, která klienty vyhledává a kontaktuje, 

2) terapeut či poradce, 

3) osoba, která hájí zájmy klienta, 

4) zprostředkovatel služeb poskytovaných někým dalším, 

5) průvodce klienta jeho situací (Stuchlík, 2001: 9) 

 

Ilustrativní výčet činností terénního pracovníka/case managera: mapování 

psychosociální situace klienta, tvorba individuálních plánů, trénink sociálních 

dovedností, trénink pečovatelských úkonů, spolupráce s prostředím klienta (rodina, 

lékaři, sousedi, veřejné služby v komunitě), komunikace s institucemi včetně doprovodů 

(úřady městských částí, úřady práce, ambulance, ostatní sociální služby, banky a jiné 

instituce např. telefonní společnosti, plynárny apod.), koordinace služeb, emoční 

podpora klienta, práce s krizí, obhajoba práv seniorů a pečujících. 

V case managementu se využívají nejen tradiční služby, ale především zdroje 

komunity. Společenství, ve kterém klient žije, je zdroj, nikoli překážka. Je třeba 

vycházet z potřeb klienta. Potřebuje klient péči denního stacionáře, nebo smysluplně 

vyplnit čas? Toto uvažování vede k tomu, že case manager dokáže využít komunitních 

zdrojů určených nejen pro nemocné či nesoběstačné: knihovny, kavárny, kluby, 

tělocvičny, sousedskou výpomoc.   

Mnoho seniorů přichází se službami do kontaktu v životní krizi. Ideální je řešit 

krizi ihned po vzniku a v prostředí kde vznikla. Úkolem terénního pracovníka/case 

managera je navštívit klienta v jeho přirozeném sociálním prostředí (nejčastěji domov, 

ale může to být i místo, kde se momentálně přechodně nachází – např. nemocnice, LDN 

apod.) Case manager má zmapovanou síť psychosociálních služeb v daných 

komunitách, ve kterých klienti žijí, s touto sítí aktivně spolupracuje a koordinuje ji. 
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10.1.2 Co služba nabízí a komu je určena 

 

a) Individuální terénní poradenství pro seniory  

- Pomoc při řešení různých sociálních situací seniorů: 

 Individuální pomoc dle problémové situace -  např. různé doprovody, 

zajištění další služby, podpora využívání služeb v komunitě, zapojení do místního klubu 

seniorů, pomoc při vyřizování dávek, pomoc při vyřizování kompenzační pomůcky, 

pomoc při jednání s různými institucemi, pomoc při řešení finanční tísně a exekucí, 

pomoc při jednání s lékaři, navázání a zajištění pomoci z krizového fondu apod.  

 Cílem, ke kterému musí individuální terénní práce se seniory 

směřovat je podpořit soběstačnost seniora, stabilizovat jeho situaci a zplnomocnit ho k 

řešení jeho situace a zvýšit tím kvalitu jeho života v domácím prostředí. Dalším cílem 

je podpořit klienta v aktivním způsobu života v jeho přirozené komunitě a naučit ho 

využívat dostupné zdroje pomoci z jeho okolí.  

 

b) Individuální terénní poradenství a podpora pro pečující o seniory v      

            domácnosti 

- Individuální pomoc a podpora pečujících dle situace zahrnuje např. – pomoc při 

nastavení systému péče o seniory – praktické techniky péče, informace o inkontinentních a 

vhodných hygienických pomůckách, pomoc při vyřizování dávek, poradenství ohledně 

kompenzačních pomůcek a pomoc při jejich zajišťování, poradenství o dostupných 

odlehčovacích a terénních službách a pomoc při jejich zprostředkování, emoční podpora 

pečujícím, jejich vyslechnutí a napojení na svépomocnou skupinu, vytvoření plánu péče 

- Vytvoření bezpečného a klidného prostoru pro vyřízení osobních záležitostí 

pečujícího či účasti na svépomocné skupině – zabezpečení péče o seniora po nezbytně 

nutnou dobu terénním pracovníkem či domluvení dobrovolníka 

- Cílem v této oblasti terénní práce je zvyšování kompetencí pečujících v péči 

o seniory v domácím prostředí, psychicky podpořit pečující a odlehčit jim v jejich péči, 

naučit je plánovat si péči a rozvrhnout tak své síly. Cílem je také poskytovat seniorům péči 

dle jejich aktuálních potřeb a zdravotního stavu a zvýšit tak tím kvalitu jejich života 

v domácím prostředí.  V neposlední řadě je cílem zvýšit informovanost pečujících o 

systému péče a dostupných službách.  
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c) Terénní práce jako součást projektu Návrat domů 

- Koordinace návratu seniora z hospitalizace domů - terénní pracovník vyšetří 

potřeby seniora, jeho zdravotní stav, posoudí schopnost soběstačnosti a podmínky 

domácnosti a dostupné péče v komunitě. Poté stanoví postup a seniorovi či jeho rodině 

poskytne provázení a podporu při zajištění podmínek, které umožní seniorovi návrat domů 

a nadále setrvání v jeho domácím prostředí.  

- V tomto projektu by měl vzniknout mobilní multidisciplinární tým, kde case 

manager je koordinátorem celého týmu. Součástí týmu by byl case manager – sociální 

pracovník, zdravotní sestra, fyzioterapeut a ideálně i geriatr. Tým by kompletně nastavil 

péči o seniora v domácím prostředí a zaučil seniora či pečující ve zdravotnických, 

ošetřovatelských, rehabilitačních úkonech (nastavení laického cvičebního plánu dle 

zdravotního stavu seniora), včetně doporučení vhodné kompenzační pomůcky a jejího 

správného používání. Geriatr by působil jako konzultant zdravotního stavu a možného 

nastavení léčby.  

Cílem tohoto směru terénní práce je prevence či zabránění prodlužování 

sociální hospitalizace seniorů ve zdravotnických zařízení. Cílem je také prevence 

umísťování seniorů do ústavních zařízení. Cílem je podpoření návratu seniorů po 

hospitalizaci domů, s upravením podmínek bydlení, vybavení vhodnými 

kompenzačními pomůckami, zajištění vhodné pečovatelské či asistenční služby nebo 

zaškolení rodinných příslušníků v systému péče o seniora a to přesně na míru jeho 

potřebám. 
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11 Závěr  
 

Diplomová práce se zabývá tématem motivace k podání žádosti o dlouhodobý 

pobyt do domova pro seniory. Teoretická část práce mapuje potřeby seniorů a zajištění 

péče o seniory se sníženou soběstačností s důrazem na roli domovů pro seniory a 

rodinné péče. Teoretická část zachycuje údaje dostupné z literatury a z výzkumů 

provedených na toto téma. Rozvíjí ji empirická část práce, zahrnující kvantitativní 

výzkum. Empirická část pomocí dotazníkového šetření mapuje zdravotní, sociální a 

bytovou situaci seniorů, kteří jsou potenciálními klienty domova pro seniory a motivaci 

žadatelů k podání žádosti do těchto pobytových služeb.  

Na základě analýzy dotazníkového šetření docházím k následujícím závěrům. 

Ačkoliv se nyní v sociálních službách prosazuje trend deinstitucionalizace péče o 

seniory, respondenti jako prioritní vidí zajištění péče o svého blízkého seniora 

institucionální službou. Lze zvažovat, že se může jednat o nedostatečnou informovanost 

respondentů o dalších službách pro seniory, což mohou potvrzovat i výsledky, že většina 

seniorů nepobírá ani příspěvek na péči, ani nevyužívá žádnou sociální službu.  

Setrvání seniora v domácím prostředí je značně podmíněno ochotou rodinných 

příslušníků přistoupit na tento fakt a jejich možností poskytovat seniorovi péči. 

Výsledky prokazují, že rodinní příslušníci necítí podporu při pečování o seniora a mají 

strach ze ztráty zaměstnání či možnosti sladit pečování o seniora se zaměstnáním. 

Analýza ukazuje, že 43 % seniorům poskytuje péči jejich rodina a pouze 20 % z nich 

k tomu využívá i pečovatelskou službu.  U manželů/ek pokud pečují o seniora, je to 

péče osamocená a absolutní, na úkor jejich osobního života a fyzické vyčerpanosti. 

Výsledky potvrzují, že v souvislosti s péčí o seniory se sníženou soběstačností nejsou 

rodinní příslušníci zvyklý kombinovat svou péči s péčí sociálních služeb. 

Z pohledu budoucích klientů domova pro seniory se jednalo v pouze v 9 % o 

seniory zcela závislé na pomoci jiných osob. Většina seniorů (49 %) je schopna si běžné 

úkony péče o vlastní osobu udělat sama či s dopomocí druhé osoby. Mentální stav se 

také ukázal u více jak poloviny (64 %) seniorů v plné orientaci. 

Prokazatelnou bariérou v setrvaní ve vlastním domově se ukázaly bytové 

podmínky seniora. Tyto bariéry hrály také úlohu v motivaci k podání žádosti do domova 

pro seniory. Toto zjištění vypovídá o nezvyklosti seniorů a jejich rodin se připravovat 

na nesoběstačnost stáří úpravou svého bytu či včasným přestěhováním se do 

bezbariérového bytu či domu.   
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Analýza prokázala jako další motivaci pro podání žádosti do domova pro seniory, 

pocity osamění seniorů a jejich touhu se zapojit mezi vrstevníky. Tento výsledek 

poukazuje opět na neinformovanost seniorů a jejich blízkých o systému péče o seniory 

a dostupných volnočasových aktivitách pro seniory.  

Vzhledem k velikosti zkoumaného souboru a skutečnosti, že šetření probíhalo 

v Praze, nelze závěry výzkumu zobecňovat na celou populaci seniorů a jejich blízkých, 

ale je možné předpokládat, s jakými situacemi se ve svém životě setkávají a které je 

motivují pro podání žádosti do domova pro seniory. Domnívám se, že komplexní 

zkoumání a identifikace široké škály sociálních situací seniorů a jejich rodin v ČR může 

přispět k iniciaci nových, či rozvoji stávajících služeb pro seniory a jejich blízké, které 

by účinně reagovali na zjištěné potřeby, i pro doporučení pro realizaci koncepce 

moderní péče o obě cílové skupiny, či legislativní opatření. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že je důležité se tímto tématem nadále zabývat.  

Za užitečné bych pokládala především vytvořit podporu seniorům a jejich 

blízkým na lokální (komunitní) úrovni. Navrhuji vytvořit síť komunitních kontaktních 

míst pro seniory a jejich blízké ve všech regionech České republiky. Součástí těchto 

kontaktních míst by byla nabídka odlehčovacích pobytů, terénního poradenství, 

dobrovolnictví v domácnostech seniorů, svépomocné skupiny pro pečující, 

vzdělávacích programů pro laické pečující a mobilního multidisciplinárního týmu.  

Druhým směrem, ke kterému bychom se měli v České republice vydat je změna 

legislativy ohledně zabezpečení rodinných příslušníků, kteří se rozhodnou pečovat o 

svého blízkého seniora. Vzdát se svého zaměstnání je nyní pro ně velmi obtížné. 

Pečující jsou většinou v předdůchodovém věku a nevědí, jak dlouho budou pečovat, 

jestli 5 let, půl roku, 10 let. Pečujícím by velmi pomohlo, kdyby u nás byla uzákoněna 

pečovatelská dovolená na způsob rodičovské dovolené. Kdyby po skončení pečování se 

mohl pečující vrátit zpět do zaměstnání. V zahraničí je na pracovním trhu také 

k dispozici velké množství flexibilních forem pracovních úvazků. U nás je obtížné 

získat práci na zkrácený úvazek či práci z domova, což by lépe pomohlo sladit pracovní 

život s péčí o seniora.  

 

 

 

 

 



75 
 

III. Seznam použité literatury:  
 

BARVÍKOVÁ, J. Rodinná péče a profesionální péče. In: JEŘÁBEK, H. Rodinná péče 

o staré lidi. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2005. ISSN 1801-1640. 

 

FRIEDMANN, V. Aktuální problémy ústavní péče. In MÜHLPACHR, P. (ed.). Schola 

gerontologica. Brno: PF MU, 2005. ISBN 80-210-3838-1. 

 

GEIST, B. Psychologický slovník. 2. vydání. Praha: Vodnář, 2000. ISBN 80-86226-07-

7.  

 

GOFFMAN, E. Asylums : essays on the social situation of mental patients and other 

inmates. Londo: Penguin Books, 1991. ISBN 0-14-013739-4. 

  

           GRÜN, A. Umění stárnout. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN     

          978-80-7195-316-6.  

 

HARTL, P. Stručný psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-803-1.  

 

HAŠKOVCOVÁ, H. České ošetřovatelství 10 - Manuálek sociální gerontologie. 1. 

vydání. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. ISBN 80-

7013-363-5. 

 

HAŠKOVCOVÁ, Helena, Fenomén stáří, Praha: Havlíček Brain Team, 2010, 2. vydání, 

ISBN 978-80-87109-19-9. 

 

HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. Vybrané kapitoly 

z gerontologie. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2003, 2. vydání, ISBN 978- 

80-86541-12-6. 

 

JEŘÁBEK, H. Rodinná péče o staré lidi. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2005. ISSN 

1801-1640. 

 



76 
 

KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R. a kol. Geriatrie a gerontologie. 1. vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0548-6. 

 

KALVACH, Z. Bariéry a diskriminace seniorů ve zdravotnictví a sociální péči v ČR, in 

Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: MPSV, 2006. ISBN 80-

86878-52-X. 

 

KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2169-9. 

 

MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-

85850-76-1.  

 

MATOUŠEK, OLDŘICH. Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a 

práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X. 

 

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978 

– 80- 246-1997-2. 

 

PACOVSKÝ, V. Geriatrická diagnostika. Praha: Scientia Medica, 1994. ISBN 80-

85526-32-8. 

 

PICHAUD, C. THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi – praktické informace 

pro ty, kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotní pracovníky. 1. vydání. 

Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-184-3.  

 

PŘÍHODOVÁ, A. SÝKOROVÁ, D. Pomoc seniorům – její potřeba a zdroje. In 

Sociální práce/ Sociálná práca, 2/2004. 85 – 94 s. 

 

PŘÍHODOVÁ, A. Autonomie seniorů pohledem sociálních pracovníků. In: 

SÝKOROVÁ, D., CHYTIL, O. Autonomie ve stáří.  Praha: Zdravotně sociální fakulta 

Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. ISBN 80-7326-026-3. 

 

 RAY, M.; BERNARD, M.; PHILLIPS, J. Critical Issues in Social Work with Older 



77 
 

People. New York: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 1-4039-4878-X. 

 

SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. 3. vydání. Brno: Barrister Principal, 

2004. ISBN 978-80-87029-62-6. 

 

STANLEY, N.; MANTHORPE, J.; PENHALE, B. Institutional abuse: perspectives 

across the life course. London: Routledge, 1999. ISBN 0-203-01393-X.  

 

SÝKOROVÁ, D., CHYTIL, O. Autonomie ve stáří.  Praha: Zdravotně sociální fakulta 

Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. ISBN 80-7326-026-3. 

 

TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-

7262-365-5. 

 

TRACHTOVÁ, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vydání. 

Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 57-851-02. 

 

VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří, Praha: Karolinum 

2007. ISBN 978-80-246-1318-5. 

 

VIDOVIČOVÁ; L.; LORMAN, J. 2008. Život v domovech pro seniory 2007: zpráva z 

výzkumu: problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. 

Praha: Úřad vlády ČR, 2008. ISBN 978-80-87041-62-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Elektronické zdroje: 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Komparace služeb sociální péče o seniory. 

[online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: 

http://www.apsscr.cz/files/projekty/island_komparace.pdf 

 

KUCHAŘOVÁ, V. Život ve stáří: Zpráva o výsledcích empirického šetření. [online]. 

Praha: VÚPSV 2002. [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/zivest.pdf 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2008. Kvalita života ve stáří. Národní program 

přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. [online]. Praha: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5045/starnuti_cz_web.pdf 

 

NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K., VIDOVICOVÁ, L., Zajištění potřeb seniorů s 

důrazem na roli nestátního sektoru. [online]. Praha: VÚPSV 2008. [cit. 2014-05-20].   

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_260.pdf 

 

Psychobiografický model péče prof. E. Böhma. [online]. [cit. 2014-05-20].   Dostupné 

z: http://ebin.cz/psychobiograficky-model-prof-e-bohma/ 

 

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2012. [online]. Praha: MPSV, 

2013. [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/16366/rocenka_2012.pdf 

 

STUCHLÍK, J. Asertivní komunitní léčba. [online]. Praha: Fokus Praha 2001. [cit. 

2014-07-30].   Dostupné z: http://www.rpkk.cz/download/model-zdroje/011-asertivni-

komunitni-lecba.pdf 

 

SVOBODOVÁ, K. Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České 

republice. In: Dvacet let sociodemografické transformace: Sborník příspěvků XL. 

konference České demografické společnosti, Brno 27. - 28. května 2010. [online]. [cit. 

2014-05-22]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Do_1574.pdf 

http://www.apsscr.cz/files/projekty/island_komparace.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/zivest.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5045/starnuti_cz_web.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_260.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16366/rocenka_2012.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Do_1574.pdf


79 
 

 

TOŠNEROVÁ, T. Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky: Průvodce 

pro zdravotníky a profesionální pečovatele. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 

Ústav lékařské etiky 3, LF UK, 1. interní klinika FNKV Praha, 2001. [cit. 2014-05-

03].   Dostupné z: 

http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/pocityapotreby.pdf 

 

VESELÁ, J. Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným 

rodičům. Zpráva o výsledcích empirického šetření. [online]. Praha: VÚPSV 2002. [cit. 

2014-05-22]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/detsen.pdf.  

 

VESELÁ, J. Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech. [online]. Praha: 

VÚPSV  2003. [cit. 2014-05-22].  Dostupné z:http://praha.vupsv.cz/Fulltext/slusen.pdf 

 

VOHRALÍKOVÁ, L; RABUŠIC, L. Čeští senioři včera, dnes a zítra. [online].  Brno: 

VÚPSV 2004. [cit. 2014-05-17].  Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_149.pdf     

 

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR. 

[online].  Praha: MPSV, 2012. [cit. 2014-04-17].  Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13505/publikace_ZD.pdf 

 

Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích. [online].  Praha: ÚZIS, 

2013. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnictvi-cr-

2012-ve-statistickych-udajich 

 

 

Zákony:  

Vyhláška č. 505/2006 v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

 

http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/pocityapotreby.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/detsen.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/slusen.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13505/publikace_ZD.pdf


80 
 

IV. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1: Dotazník: Životní situace a motivace žadatelů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


